10 juni 2022
Ouderhulp schoolreisje
We zijn nog op zoek naar één begeleider die op vrijdag 1 juli mee wil gaan op
schoolreisje. Op onze oproep in het vorige Wijzertje hebben we nog geen reactie
ontvangen. We komen momenteel echt een ouder/begeleider te kort!!
We vertrekken deze vrijdag om 9.00 uur en we verwachten rond 16.30 uur weer op
school te zijn. Als u mee kan en wil, laat u dit dan weten aan juf Daniëlle?
Uitnodiging schooljaarvergadering
Dinsdag 14 juni vindt de jaarlijkse schooljaarvergadering plaats. Hierbij nodigen we alle
ouders/verzorgers van de leerlingen van Sint Jozef uit. De agenda voor deze avond is als
volgt:
- 19.00 uur inloop met koffie/thee
- welkom door juf Daniëlle
- verslag van de medezeggenschapsraad door René Wijtmans
- verslag van de ouderraad door Ilse Brands
- terugblik en plannen daltononderwijs door juf Marieke
- informatie formatie/klassenindeling komend schooljaar
- eventuele vragen/opmerkingen vanuit de ouders
- 20.00 uur verwachte sluiting van de schooljaarvergadering

We hopen u dinsdag 14 juni om 19.00 uur te zien bij ons op school.
Projectweek helden
Van 27 t/m 30 juni hebben we de projectweek op school. Dit jaar is het thema: helden.
We zijn dringend op zoek naar mensen die op school over hun (heldhaftige) beroep/
hobby/vrijwilligerswerk willen vertellen. U kunt denken aan mensen die werken bij de
brandweer, politie, vluchtelingenwerk, in de zorg, politiek, enz.
Daarnaast willen we een “helden- vossenjacht” organiseren op maandagmiddag 27 juni.
Hiervoor hebben we ouders nodig die zich door het dorp als held bewegen, we denken
aan “vossen” verkleed als arts, zuster, politie, brandweer, Spiderman, Superman, Mega
Mindy, Albert Einstein, Freek Vonk enz.. Wie kan en wil deze middag helpen om de
“vossenjacht te organiseren? Graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren).
Hoe meer hulp, hoe leuker de vossenjacht!!
Schoolreis naar Toverland
Op vrijdag 1 juli is het dan zover….. We gaan op schoolreisje naar
Toverland.
De kinderen worden om 8.30 op school verwacht. Daar krijgen ze het schoolshirt
aan en horen ze bij wie en welke begeleider ze in het groepje zitten.
Om 9.00 zal de bus vanaf school vertrekken en om 15.30 vertrekt deze uit
Sevenum. We verwachten dan rond 16.30 op school terug te zijn.
Denkt u aan een lunchpakket en drinken en eventueel een snoepje? Vanuit
school wordt ook voor wat lekkers gezorgd. We gaan er een gezellige dag van
maken.
Aanstaande woensdag geen gym in Wijchen
Aanstaande woensdag is gymmeester Sven niet aanwezig. Aangezien de leerkrachten
die aanstaande woensdag op school zijn, geen gymbevoegdheid hebben, zullen de
kinderen deze dag geen gym in Wijchen hebben. Uiteraard zorgen we voor voldoende
beweging op school!
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Belangrijke data
Ma. 13/06 Joep (groep 5) jarig

Di. 14/06 19.00 uur
schooljaarvergadering
Wo. 15/06 Dodehoekspiegel groep 8
Wo. 15/06 Geen gymles in Wijchen
Di. 21/06 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij

Lesje ruimtelijk inzicht in groep 1/2/3
Jelle, Tijme en Sanne hebben een lange Knexx-lijn gemaakt. Maar hoe lang
is hij eigenlijk? Hoeveel stappen lang?
Hoeveel kinderen lang? We hebben het allemaal opgemeten.

CITO-toetsen
Deze week zijn we begonnen met de afname van de CITO-toetsen. Ook volgende week staan er nog CITO-toetsen op het
programma in groep 2 t/m 7.
Gezocht: attributen voor de musical
Groep 8 is volop aan het oefenen voor de musical. Het gaat echt heel erg leuk worden!!! Voor een musical zijn veel
attributen en items nodig. Een deel hiervan hebben we al verzameld, maar we zijn nog heel dringend op zoek naar de
volgende items die we mogen lenen:
- 2 papegaaienpakken, of iets wat daarop lijkt
- 1 egelpak
- “bromvliegbril”, bril met grote zwarte glazen
Heeft u één van bovenstaande items of kunt u ons helpen door het zelf te maken (juf Daniëlle is niet zó handig…), graag
doorgeven aan juf Daniëlle!
De eindmusical wordt opgevoerd op dinsdagavond 12 juli om 18.30 uur op het grasveld voor de school. Iedereen is welkom!

Tijme en Thomas bouwden samen een hoge
Kapla toren.

Tess, Hazel en Lars hebben de dierenverblijven, -stallen
gemaakt. Alle dieren zijn gesorteerd.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Techniekles vrijdagmiddag
Afgelopen vrijdag zijn alle kinderen in de midden-, bovenbouw gestart met een techniekles (maakkunde van NEMO science
museum) over drijven/zinken. In wedstrijdvorm ontwerpen en maken de kinderen in twee– en drietallen een vlot. Uiteindelijk
gaan we kijken welk vlot het grootste gewicht (zand) kan dragen.
In groep 1/2/3 hebben we veel voorwerpen in het water gelegd en gekeken of het bleef drijven of dat het zonk. Dit moesten
ze noteren op een blad en later hebben we dit in de kring nabesproken.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl
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