7 oktober 2022

Jaargang 24, nummer 6

Groep 4 t/m 8 naar het technieklokaal
Dinsdag 18 oktober gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 naar het technieklokaal in
Wijchen. De kinderen gaan in verschillende groepjes tandpasta en/of haargel maken,
grafisch ontwerpen door een tas te bedrukken, solderen, figuurzagen, werken met een
3D-pen of werken met een virtual reality bril. We zijn daar welkom vanaf 12.15 uur, dus
we willen om 12.00 uur vertrekken. We gaan om 13.45 uur terug richting school zodat
we om 14.00 weer op school aanwezig zijn. Hiervoor hebben we 3 hulpouders/
vrijwilligers nodig die ons willen wegbrengen en ophalen. Uiteraard mogen de
hulpouders/vrijwilligers ook aanwezig blijven bij het technieklokaal. Als u kunt/wilt
rijden, laat dit dan vóór vrijdag 14 oktober weten aan juffrouw Stefanie.
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Artikel “leesopa Harry”
In de bijlage treft u een artikel aan over het vrijwilligerswerk, het lezen, dat meester
Harry bij ons op school doet. De Klimop, Magazine Senioren Wijchen, heeft
uitgebreid aandacht besteed aan het leeswerk dat Harry hier met de kinderen doet.
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Belangrijke data
Zo. 9/10

Devie (groep 8) jarig

Ma. 10/10 8.30 uur struinen
Ma. 10/10 Groep 6/7/8 naar
dansvoorstelling
Di. 11/10 Boekenruilbeurs
Vr. 14/10 13.00 uur talentenshow
ma. 17/10 Groep 7/8 proefdraaien op
Maaswaal College
Di. 18/10 groep 4 t/m 8 naar het
technieklokaal in Wijchen

Boekenactie Bruna
Als u tijdens de Kinderboekenweek
kinderboeken koopt bij de Bruna, wilt u dan
het bonnetje inleveren op school. Wij mogen
voor 20% van het totale ingezamelde bedrag
van de bonnen, kinderboeken uitzoeken. Zie
flyer hiernaast.

Koningsschieten
Maandagmorgen zijn we met alle kinderen gaan kijken bij het Koningsschieten. Veel kinderen
hadden gehoorbescherming mee of leenden het van school. Na 45 minuten was een deel van
de groep het zat en zijn we met die kinderen terug naar school gegaan. De andere kinderen
zijn met juf Stefanie tot het einde gebleven. Later die ochtend kwam de nieuwe koning Joost
met zijn vrouw door het dorp en hebben we ze nog toegezwaaid.

Talentenshow
Volgende week vrijdag om 13.00 uur is er weer een talentenshow. Tijdens deze talentenshow worden de winnaars van de
Zilveren en Gouden Griffels en Penselen bekend gemaakt.
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Programma Kinderboekenweek
Volgende week gaan we veel lezen want het is weer Kinderboekenweek! We hebben een vol programma.
Op maandag openen we om 8.30 uur de Kinderboekenweek met struinen. Tijdens de pauze worden de kinderen voorgelezen
in het thema Gi-ga-groen. We verwachten rond 10.00 uur weer op school te zijn. Daarna gaan de kinderen aan de slag met
hun opdracht voor de Zilveren/Gouden Griffel/Penseel. Maandag om 11.25 uur vertrekt groep 6/7/8 naar het Maaswaal College voor een dansvoorstelling.
Dinsdag wordt er gewerkt aan de opdracht en zal er ‘s middags een boekenruilbeurs zijn. De kinderen nemen minimaal 1,
maximaal 5 boeken mee naar school om te gaan ruilen.
Woensdag gaan de kinderen vanaf groep 4 aan de slag met een muurkrant en werken ze hun opdracht verder uit.
Donderdag en vrijdag oefenen we de Kinderboekenweekdans. Vrijdag om 13.00 uur is de talentenshow. Alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s zijn uiteraard vanaf 13.00 uur van harte welkom!
Vliegensvlugge verhalenverteller
Donderdag kwam de vliegensvlugge verhalenverteller langs in groep
6/7/8. Ze had boeken meegenomen die bekroond waren met een
gouden of zilveren griffel of penseel.
Ze zette alle boeken (in totaal 7) neer op de tafel. Ze ging naar Daan en
vroeg of hij een kaartje uit haar handen wilde trekken. Daan trok er èèn
uit en er stond op: “Weerwolven nemen altijd de trein, dus je hoeft niet
bang te zijn dat je naast een weerwolf in de bus zit.” We hadden geen
idee wat het te maken zou hebben met een boek, dus we waren heel
nieuwsgierig toen ze het boek, Amari en de nachtwachters pakte. Ze
legde in het kort uit waar het verhaal over ging. Zo ging dat ook bij alle
andere boeken: Films die nergens draaien, De Tunnel, Iets heel
bijzonders, Rekenen voor je leven, Alle wensen van de wereld en als
laatste Terra Ultima. Wat heel toevallig was, was dat we alle boeken ook
op school hadden.
We hadden van te voren een briefje gekregen waar alle boeken
opstonden die ze mee had, zodat we konden aankruisen of we het boek
leuk vonden. We vonden het ontzettend leuk dat ze in de klas was en dat
we in een korte tijd kennis mochten maken met verschillende
boeken.
Geschreven door: Daan + Lieke

Groep 7/8 gaat proefdraaien op het Maaswaal College
Groep 7/8 gaat maandag 17 oktober drie proeflessen draaien op het Maaswaal College Oosterweg. Om 9.40 uur beginnen de
lessen voor onze groep. We willen graag rond 9.15 uur vertrekken. Om ongeveer 12.00 uur zullen we weer naar school vertrekken. Welke ouder/verzorger kan en wil mee? Graag doorgeven aan juf Daniëlle.
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Periodedoel behaald!
Groep 3 had als doel om gemiddeld 9 van de 10 buurgetallen goed
te weten. We hebben de afgelopen weken op verschillende
manieren geoefend. Om dit te vieren hebben we verstoptikkertje
gespeeld. Ook groep 4/5 heeft hun periodedoel behaald. Zij
hebben erbij- en erafsommen onder de 20 geoefend.

Periodedoel groep 6/7/8
Ook in groep 6/7/8 is het periodedoel op groepsniveau behaald!
Jammer genoeg hebben niet alle kinderen hun individuele doel
behaald. Deze leerlingen gaan thuis nog wat extra oefenen met de
tafels. Later dit jaar zullen we nog een keer de tafels t/m 10 als
periodedoel inzetten.

Ambulance op bezoek
Binnen het thema ”gezondheid” hebben we afgelopen
donderdag de ambulance uitgenodigd. De oma van Daan, oma
Elgo, heeft samen met een collega heel veel verteld over en laten
zien van de ambulance.
We hebben geleerd over een brancard en de meldkamer. We
mochten in de bus kijken en de juf heeft gedaan alsof ze een
gebroken been had. De kinderen hebben goede vragen gesteld en
weer veel geleerd.
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Stelopdracht in de week tegen het pesten
Vorige week hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 een gedicht gemaakt in het thema van die week: de week tegen het pesten.
Hieronder treft u de gedichten van Lieke en Jet aan.

Pesten
Daar lig je dan, in bed
niemand weet het, maar toch gebeurd het.
Je gaat naar bed met een blauwe wang en een rood oog van verdriet,
het gebeurd al best lang maar niemand die het ziet.
Niet alleen in het echt, maar ook online zie je het vaak,
lelijke woorden worden naar elkaar getypt en soms is het écht raak.
Hoe langer het duurt hoe onzekerder je jezelf voelt,
terwijl het soms nog geen eens onaardig wordt bedoelt.
Soms doen ze het wel expres, lelijke woorden schreeuwen ze recht in je gezicht,
of ze sturen je online een lelijk bericht.

Soms wordt je gedwongen om tegen niemand iets te zeggen,
of je durft het tegen niemand uit te leggen.
Terwijl je dan juist aan de bel moet trekken bij je vader, je moeder of de juf,
ook al schreeuwen de Pesters: “dat durf je niet, dik konijn, dat is suf!”
Als je zegt wat er met jou gebeurt, wat er met jou wordt gedaan,
zullen meer mensen jou helpen met het stoppen hiervan en zullen achter jou staan.
En dan is het hopelijk naar lange tijd,
niet meer de stoere pester die iets lelijks over jou zegt, maar de pester met spijt.
Dan lig je niet meer in bed met een blauwe wang en een rood oog van verdriet,
maar iemand die er heel tevreden uitziet.

Van Lieke Wijtmans

Pesten
Pesten doet pijn,
Je moet gewoon aardig zijn.
Stop er mee,
Anders word je de aardappelpuree.
Je moet gewoon stoppen,
En let op je moppen.
Als je gepest wordt moet je er over praten,
En als ze door blijven gaan moet je het laten.
Jet → groep 6
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Museum Tweestromenland

Kinderactiviteiten in de herfstvakantie

Kom vanaf woensdag 26 oktober spelen met onze “Wowbot”!
In de nieuwe kinderhoek van museum Tweestromenland, op de eerste verdieping, waakt
Benny over de Wowbot. Kom gauw langs! Kun jij alle voorwerpen die in het kastje liggen bij de juiste persoon in het museum plaatsen? Benny zou dat heel fijn vinden, want
hij heeft er een grote warboel van gemaakt.
De “WOWBOT” is een soort computer, een ontdekplaat, waarmee je je museumvrienden
Benny en Lenny kunt helpen uit te zoeken welke voorwerpen uit het museum bij welke
personen horen.
Het spel is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar. Op 26 oktober is er begeleiding aanwezig om het spel uit te leggen maar je kunt er zeker ook zelfstandig mee spelen op een
ander moment. De Wowbot blijft namelijk altijd in het museum.
Je kunt ook nog andere leuke dingen doen in het museum b.v. met een speurtocht het
museum ontdekken. Verkleden kan, als pelsjager of als een Romeinse man/vrouw en dan
natuurlijk op de foto! Oudere kinderen kunnen door het koffertje van tante Zus meer te
weten komen over de Tweede Wereldoorlog en deze verzetsvrouw, Ru Paré. En vergeet
ook niet de ‘Vis-je-datjes’ te doen bij de afdeling Water!
Openingstijden: 13.30 – 17.00 uur. Entreeprijs kinderen: € 2,50.
Voor meer informatie: www.museumtweestromenland.nl
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