14 oktober 2022
Gouden/Zilveren Griffels en Penselen
Tijdens de talentenshow zijn de Griffels en Penselen uitgereikt. De Zilveren Penseel is
gegaan naar Sjuul (groep 4). De Gouden Penseel, voor haar schitterend getekende
zwaan, is gegaan naar Tess (groep 2). De Zilveren Griffel is gegaan naar het gedicht van
Daan. De Gouden Griffel is gewonnen door Lieke met haar verhaal op rijm over de mooiste schat die er is: de natuur! De prijzen zijn weer gemaakt door Ilse, dank je wel. De
winnaars zijn er dolblij mee!
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Belangrijke data
Ma. 17/10 Groep 7/8 naar Maaswaal
College, proeflessen v.o.
Di. 18/10 Groep 4 t/m 8 naar het
Technieklokaal
Di. 18/10 groep 4 t/m 8 naar het
technieklokaal in Wijchen
Do. 20/10 Engelse toets groep 7/8
Vr. 21/10 12.00 uur start herfstvakantie
Di. 01/11 Eerste oudergesprekken

In de Kinderboekenweek
lezen niet alleen de juffen
veel voor, maar lezen de
kinderen ook aan elkaar voor!

Inschrijven eerste oudergesprekken
Dinsdag 1 november staan de eerste oudergesprekken dit schooljaar voor leerlingen in
groep 1 t/m 8 op de planning. We beginnen ‘s middags al, maar voor de mensen die
niet ‘s middags kunnen zijn er ‘s avonds ook enkele plekjes vrij. Vanaf maandag hangen
de inschrijflijsten voor deze oudergesprekken weer op het prikbord in de gang bij groep
1/2/3 en op het whiteboard in de gang van groep 4 t/m 8. Schrijft u allemaal in voor
een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren)?

Opening Kinderboekenweek
Maandagochtend zijn we de Kinderboekenweek Gi-ga-Groen begonnen met
struinen. In twee groepen, groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8 zijn de kinderen op
pad geweest. Groep 1 t/m 3 heeft de straten van Niftrik opgeruimd en de
kinderen vanaf groep 4 hebben langs de Maas schoongemaakt. Van alles werd
gevonden en meegenomen, zelfs een wegwerpbarbecue. Wat fijn dat jullie
hebben opgeruimd. Tijdens het struinen is de jongste groep op de
pauzeplek voorgelezen. Onderweg kregen alle kinderen iets lekkers in het
Gi-Ga-Groene thema. Hanneke, Sharon en de oma van Lieke, Emma en Sanne:
heel erg bedankt voor jullie hulp!

Boekenruilbeurs
Dinsdag hadden veel kinderen boeken mee naar school genomen om te ruilen. In de middag hebben we
een boekenruilbeurs gehouden. De kinderen hebben door middel van onderhandelen hun boeken geruild.
Alle kinderen gingen met minimaal één nieuw boek naar huis. Er kan thuis dus weer volop gelezen worden!

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar daniel-

Voorstelling Like You Maaswaal College
Afgelopen maandag, na het struinen, zijn de kinderen van
groep 6 t/m 8 naar een dansvoorstelling geweest op het
Maaswaal College. De dansvoorstelling ging over wie ben
je? Wat zet je op Social Media? Hoe belangrijk zijn
“likes”? De voorstelling werd afgesloten met een soort
speurtocht van Unesco. Helaas was deze speurtocht niet
zo goed voorbereid en verliep hierdoor wat rommelig.

De kleuters hebben de
kleur groen gemaakt
van geel en blauw.

Groep 2 krijgt een vouwles van juf Leonie.

Wegen met herfstmaterialen.

Oefenen voor de Kinderboekenweekdans

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

Leesalarm
Iedere dag ging het leesalarm een keer af.
Iedereen pakte toen meteen een boek en ging 15
minuten lezen, ook de juffen deden mee.

Proefjes op dinsdag
Dinsdag hebben groep 4 tot en met 8 vier verschillende proefjes uitgevoerd. Een proefje over elektrische lading van ballonnen, een proefje
over reactiesnelheid met linialen, een proefje over luchtdruk en water, en
een proefje over een waxinelichtje en gekleurd water. De proefjes waren
erg geslaagd! De proefjes kunnen zelfs thuis uitgevoerd worden.

Lezen over het bos in het klimrek.

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

Talentenshow
De talentenshow stond in het teken van de Gouden/Zilveren Griffels en Penselen. Ook heeft
Rowan tot 10 in het Engels geteld, heeft Jelle zijn eigen geschreven verhaal over de kermis
voorgelezen en Hazel las haar verhaal over de ambulance voor. We sloten de talentenshow af
met de Kinderboekenweekdans.
Na de talentenshow was er nog tijd voor ouders en oma’s om met hun (klein)kinderen te gaan
lezen.

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

Engelse toets groep 7/8
Aankomende donderdag (20 oktober) hebben de leerlingen van groep 7 en 8 de eerste Engels toets van dit jaar. De
leerlingen hebben een blad met woorden, zinnen en grammatica mee naar huis gekregen om te leren. De leerlingen hebben
woorden en zinnen geleerd die te maken hebben met popmuziek, sporten en prijzen winnen. Daarnaast hebben ze Engelse
persoonlijke voornaamwoorden geleerd.

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

