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Start schooljaar
Na een warme zomer is de school deze week weer van start gegaan. We zijn blij dat we
de formatie zo mooi rond hebben gekregen en dat iedereen weer zo’n zin had om naar
school te komen. We gaan er een mooi schooljaar van maken!
Alarmformulieren
Afgelopen week hebben de oudste kinderen van het gezin het alarmformulier weer
mee naar huis gekregen. We hebben al best een aantal formulieren ingevuld en
ondertekend terug gekregen, fijn! We vragen de ouders die het nog niet ingevuld
hebben, het formulier in te vullen en het zo spoedig mogelijk weer mee te geven naar
school. We vragen u ook de achterkant inzake het privacy beleid te lezen en
ondertekenen.
Ouderhulpformulier
Dit jaar krijgt u geen ouderhulpformulier mee naar huis. Indien we ouderhulp nodig
hebben, communiceren we dat via het Wijzertje. Houd dus goed in de gaten of uw hulp
nodig is op school!
EHBO-tas
Op school hebben we een EHBO-tas met pleisters, jodium, snelverband, tekentang, enz.
Zo nu en dan moet de inhoud gecontroleerd worden op houdbaarheid en compleetheid.
Is er een ouder die affiniteit heeft met EHBO en deze klus voor ons wilt doen? We horen
het graag!
Vakantie– en activiteitenrooster
Vandaag hebben de oudste kinderen van het gezin nog een keer het uitgeprinte
vakantie– en activiteitenrooster mee naar huis gekregen.
Geen luizenkammen
Helaas hebben we maar één ouder bereid gevonden om de kinderen op de
woensdagen na iedere schoolvakantie op luizen te controleren. Dit is te weinig en dit
betekent helaas dat de kinderen na de zomervakantie niet op school gecontroleerd
zijn op luizen. Wilt u uw kinderen zelf controleren op luizen en indien nodig uw
kind(eren) behandelen?

Informatieavond schooljaar 20222023
Dinsdag 13 september vindt de jaarlijkse
informatieavond plaats. Hieronder treft u
de tijden aan waarop de leerkrachten van
uw kind(eren) informatie geven over
komend schooljaar.
Groep 1/2/3 —> 18:30 uur tot 19:15 uur
Groep 4/5 —>
19:15 uur tot 20:00 uur
Groep 6/7/8 —> 20.00 uur tot 20:45 uur
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Welkom Joachim
afgelopen maandag is Joachim
bij ons in groep 1 gestart. We
wensen hem veel leerplezier bij
ons op school!

De eerste wendag van Rowan kreeg hij
meteen goede hulp van de jongste telg
van de groep: Joaquim.

Rijouders gezocht voor voorstelling groep 6/7/8
Op donderdag 15 september heeft de bovenbouw een beeldende dansvoorstelling in het Mozaïek. Om 11.15 uur worden we
in het Mozaïek verwacht om de voorstelling: “Ik ben ik” bij te wonen. In deze voorstelling staat identiteit centraal. Drie danseressen en een tekenaar vertellen het verhaal door middel van dans, beweging en beelden.

Wie kan en wil deze ochtend de kinderen brengen naar het Mozaïek? Uiteraard mag u de voorstelling dan ook bijwonen. We
vertrekken om 11.00 uur. Om 12.15 uur is de voorstelling afgelopen. Als u wilt rijden, kunt u dit doorgeven aan juf Daniëlle.
Rijouders gezocht: voorstelling groep 1/2/3
Het schooljaar is nog maar net begonnen en er staat alweer een leuke voorstelling over 'Sanseveria de spin met zeven poten
en een dikke kont' op de rol. Dinsdag 20 september gaan we met groep 1/2/3 naar de Heilig Hartschool in Hernen om daar
de voorstelling te bekijken. We vertrekken om 11:50 uur en willen om 13:00 uur weer opgehaald worden. Wie kan en wil er
rijden? Graag even doorgeven aan juf Marieke of juf Mandy.
Thema gezondheid groep 1/2/3
We zijn in groep 1/2/3 dit jaar gestart met het thema: “gezondheid”. We gaan het hebben over ziek zijn, de dokter, oog- en
tandarts, gezond eten en bewegen en nog veel meer.
Heeft u thuis nog spullen die met dit thema te maken hebben (sportieve spullen/dokter- of tandartsspullen/(on)gezonde voeding
of iets anders wat past binnen dit thema, dan mogen de kinderen dit meenemen. We gaan er niet mee spelen maar we maken
er een mooie thematafel van.

Agenda’s in groep 7/8
In groep 7/8 krijgen de kinderen bijna wekelijks huiswerk. We leren werken met de agenda zodat ze dit voordat ze naar de
middelbare school gaan, al goed onder de knie hebben. We hopen dat volgende week vrijdag alle leerlingen uit groep 7/8 een
agenda meenemen naar school.
Informatie vanuit parochie "De Twaalf Apostelen"
In augustus 2021 is “De Twaalf Apostelen” gestart met “Apostelen 2.0”. Tijdens 10 bijeenkomsten door het jaar heen,
afwisselend op de zaterdagmiddag en zondagochtend, kunnen kinderen en volwassenen, met elkaar, op een interactieve
manier, laagdrempelig, leren over het katholieke geloof. De bijeenkomsten zijn bij de H. Antonius Abtkerk (Oosterweg 2,
Wijchen).
Het nieuwe seizoen start op zondag 25 september om 10.00 uur met een viering en kennismaking.
Voor informatie en aanmelden kun je mailen naar: Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl
Ook bij Annemiek Wijtmans kun je voor informatie terecht.
De 10 bijeenkomsten maken tevens deel uit van de voorbereiding voor de eerste communie (vanaf groep 4) en het vormsel
(vanaf groep 8). De viering van de eerste communie is in het eigen dorp en de viering van het vormsel is in de H. Antonius
Abtkerk.
Er zijn 2 informatie- en aanmeldavonden voor communie en vormsel:
- Maandag 19 september 20.00 uur, Hoogstraat 5, Overasselt
- Donderdag 22 september 20.00 uur, Homberg 25-37, Wijchen.
Een fijne start in groep 1/2/3
Na een fijne vakantie zijn we in onze nieuwe groep gestart en dat was toch best spannend. Voor het eerst op school of voor het eerst
weekwerk of starten in groep 3. Gelukkig viel het allemaal erg mee.

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

