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Luizen gesignaleerd 
Afgelopen week zijn er luizen gevonden bij leerlingen uit  
verschillende groepen.  
Controleert u uw kind(eren) op luizen en wilt u uw kind(eren) zo 
nodig behandelen? Alvast dank. 
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Belangrijke data  

Ma. 03/10 11.00 uur Koningsschieten 

Di. 04/10 10.30 uur start school 

Wo. 05/10 Uiterlijke inleverdatum  
 Kinderpostzegels 

Do. 06/10 Ambulance op school voor  
 groep 1/2/3 

Do. 06/10 Vliegensvlugge  
 Verhalenverteller in groep 6/7/8 

 

 

 

Werken in groep 1/2/3 
De jongens van groep 3 wilden proberen om een zo hoog mogelijke toren te bouwen. 
Daarvoor werd zelfs hulp gevraagd vanuit boven, de doktershoek. De toren was groter 
dan juf Mandy,  juf Daniëlle en uiteindelijk kwam de toren zelfs tegen het plafond.  

 

Koningsschieten en uitslapen 
Aanstaande maandag gaan we om 11.00 uur naar het Gildeplein en zijn we bij het  
Koningsschieten. Dinsdag 4 oktober mogen de kinderen wat uitslapen en verwachten we 
ze om 10.30 uur op school. De leerkrachten zijn om 8.30 uur op school, dus indien u 
geen opvang kunt regelen, zijn de kinderen vanaf 8.30 uur van harte welkom. 

Ambulance op school 
Volgende week donderdag komt de oma van Daan (groep 2) met de ambulance op 
school. Dit in het kader van ons project over gezondheid. 



 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Omtrek 
Groep 2 moest met blokken een  
omtrek maken om iemands lichaam. Ro-
wan (groep 1) vond dit ook erg inte-
ressant en mocht toen ook  
meedoen.  

 

 

Even voostellen 
Hoi! 
Mag ik me even aan jullie voorstellen? 
Mijn naam is Leonie Pouwels – van Thiel en ben 38 jaar. Ik ben per september gestart met de Pabo 
om over vier jaar een enthousiaste leerkracht te zijn binnen het basisonderwijs. Ik heb het geluk dat ik 
mijn eerste stage mag komen uitvoeren in groep 1,2 en 3 op de St. Jozefschool in Niftrik! 
Mijn eerste dag zit er al op en ik kan zeggen dat het mij goed is bevallen! De kinderen hebben mij al 
veel geleerd, want tja, ik heb nog veel te leren, net als zij;) 
Ik woon met mijn man en twee kinderen in Grave, maar ben opgegroeid in Wijchen. Ik heb na mijn 
opleiding SPW een  
uitstapje gemaakt naar het kappersvak. Hier heb ik met veel passie in gewerkt, tot ik kapperseczeem 
kreeg en helaas niet meer verder kon als kapster. Ik heb mijn weg teruggevonden binnen de kinderopvang en heb 12 jaar 
met veel plezier op de Kinderhoeve in Escharen gewerkt. En toen begon het te kriebelen….. Soms heb je dat weleens, je wilt 
meer! En zover ben ik nu, ik wil meer en daar moet ik de aankomende vier jaar hard voor werken.  
Ik hoop op de St. Jozefschool heel veel te mogen leren, ontdekken en ervaren. Ik kijk ontzettend naar aankomend schooljaar 
uit, want jullie kinderen zijn mijn begin van een prachtig, maar heel waardevol avontuur naar mijn toekomst! 
 
Groetjes Leonie   
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Leerlingenraad schooljaar 2022- 2023 
Deze week hebben we de nieuwe leerlingenraad samengesteld. Jet, Maik, Joep, Tijl en Devie vormen de nieuwe  
leerlingenraad. De leerlingenraad geeft input aan de leerkrachten en inventariseert wensen bij leerlingen. Ongeveer eens in 
de 6-8 weken vergadert de leerlingenraad over de door de leerlingen ingebrachte punten. Volgende week is de eerste  
vergadering waarin we vaststellen wie de secretaris (verantwoordelijk voor de notulen) en de voorzitter (leidt de  
vergaderingen, stelt de vergaderagenda op) gaan worden. 
 

Opening Kinderboekenweek maandag 10 oktober 
Maandag 10 oktober openen we op school de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Gi-ga-groen. Om hierbij aan te sluiten 
starten we maandagochtend 10 oktober met struinen in het dorp en langs de Maas. We zijn op zoek naar ouders die van 8.30 
uur tot ongeveer 10.00 uur mee willen gaan struinen. We hebben minimaal 4 hulpouders/vrijwilligers nodig. Als het weer heel 
slecht is verschuiven we deze activiteit naar een ander moment in deze week. Als u kunt/wilt helpen, laat dit dan voor vrijdag 
7 oktober weten aan één van de teamleden. 


