17 juni 2022
Juf Marieke is daltoncoördinator
Afgelopen woensdag heeft juf Marieke haar studie tot daltoncoördinator afgerond. We
zijn trots en blij dat Marieke ons daltononderwijs blijft monitoren en ons allemaal scherp
houdt. Gefeliciteerd Marieke! Om dit te vieren hebben de leerlingen en juffen van groep
4 t/m 8 zingend een bloemetje bezorgd in de klas van juf Marieke.
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Belangrijke data
Di. 21/06 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Vr. 24/06 Faqta-toets groep 5 en 7

Techniek: vlot bouwen deel 2
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 hun vlot af mogen bouwen
en zijn ze getest op het water. Op alle vlotten is zand gelegd en er is gekeken welk vlot
het meeste zand kon houden totdat het vlot ging zinken. Het vlot van Esmee en Tijl kon
het meeste zand houden. De winnaars hebben een prijs en natuurlijk hun gebouwde
vlot mee naar huis gekregen!

Waterpret woensdagmiddag
Afgelopen woensdag zijn de kinderen niet naar Wijchen geweest voor de gymles. In plaats
daarvan hebben we een uurtje waterpret georganiseerd. Het was een succes.

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

Dinsdag 21 juni studiedag
Aanstaande dinsdag, 21 juni, hebben we een studiedag. Deze dag zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij.
Op deze dag gaan we werken aan de rapporten, de CITO-resultaten verwerken en interpreteren. Ook zal
Reint Bos, de bestuurder van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur, Sint Jozef bezoeken om te spreken
over de aansturing van Sint Jozef komend schooljaar.

Oproep benodigdheden musical
De kinderen van groep 8 hebben de volgende spullen nog nodig voor de musical:
- twee papegaaienpakken, of iets wat daarop lijkt.
-een “bromvliegbril”, bril met grote zwarte glazen.
Daarnaast zijn we op zoek naar een kleine partytent waar de geluidsapparatuur onder kan staan tijdens de afscheidsavond op
dinsdagavond 12 juli. Van wie mogen we zo’n tentje lenen?
Kunt u ons aan een van bovenstaande items helpen? Laat het dan weten aan juf Daniëlle.

Toets wereldoriëntatie (Faqta) groep 5 en 7
Vrijdag 24 juni hebben de leerlingen van groep 5 en 7 voor wereldoriëntatie een toets. De leerlingen hebben een
samenvatting en begrippenlijst mee naar huis gekregen ter voorbereiding van de toets.
Groep 5: De leerlingen leren hoe kwetsbaar de aarde is. Ze leren dat de plek van de aarde in ons zonnestelsel is. Ze
ontdekken dat o.a. water de aarde uniek maakt. Ook leren ze van alles over de Noord-/Zuidpool, magnetisme en het kompas.
Daarnaast leren ze over de onderwerpen planeten, aarde, astronauten en reizen in de ruimte. Tot slot leren ze alles over de
atmosfeer, het leven op aarde en de invloed van de zon en de maan.
Groep 7: De leerlingen maken kennis met micro-organismen. Ze leren dat micro-organismen in de kringloop en voor de mens
van levensbelang zijn. De leerlingen ontdekken dat bacteriën en virussen ziekten kunnen veroorzaken. De leerlingen weten
wat antibiotica doet en waarvan het gemaakt is. Daarnaast leren de leerlingen dat er slechte en goede schimmels zijn. Ten
slotte leren de leerlingen dat er in de oceanen een enorme hoeveelheid plastic aanwezig is en leren ze manieren te
bedenken hoe dit opgelost zou kunnen worden.

Meten met de liniaal
De kinderen van groep 3 oefenen nu bij rekenen met het meten
in cm. We hebben toch even de grote meetlat van een meter
erbij gepakt. Ze hebben een Knex-lijn gemaakt van 23 meter!

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

