10 november 2022
Wijzertje op donderdag
In verband met de studiedag morgen, ontvangt u het Wijzertje deze week op
donderdag.
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In deze nieuwsbrief
Wijzertje op donderdag

Daltondoelen voor de komende twee weken
In de groepen gaan we de komende weken aan de slag met het vragen om en bieden
van hulp.
In de onderbouw gaat het vooral om hulp bieden en vragen, en het geven van uitleg bij
een werkje. In de middenbouw helpen kinderen elkaar om tot een bepaalde
oplossing/ strategie te komen en in de bovenbouw leren ze de juiste keuzes te maken
wie hen kan helpen bij de taak.
Sinterklaas op Sint Jozef
Als alles goed gaat, zal de Sint aankomende zaterdag weer in ons land aankomen. Het
Sinterklaasjournaal is al in volle gang. Op school volgen we t/m groep 5 het
journaal. Iedere maandag zullen we op school het weekoverzicht kijken met groep 1
t/m 5 en mogen de kinderen van de bovenbouw ook aansluiten.

Aanstaande maandag zal de bovenbouw lootjes trekken.
Sint zal 5 december ook Sint Jozef bezoeken. Dit jaar komt hij rond 10.00 uur. Ouders
van peuters en van de kinderen t/m groep 5 zijn van harte welkom om dit feest mee
te vieren. Het zal ongeveer duren tot 11.00/11.30 uur.

Daltondoelen voor de komende twee
weken
Sinterklaas op Sint Jozef
Surprise Sinterklaas groep 6/7/8
Topografietoets groep 6/7/8
Nederland Lees Junior
Talentenshow

Belangrijke data
Vr. 11/11 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Ma. 14/11 Groep 6/7/8 Sinterklaaslootjes
trekken
Di. 15/11 Nederland Leest Junior
Do. 17/11 Thomas (groep 2) jarig

Peuters die graag komen (en dit nog niet hebben doorgegeven) kunnen zich opgeven
bij Ilse de Kleijn via 06-47124747.
Surprise Sinterklaas groep 6, 7 en 8
Omdat het voor de Sint erg druk is om voor iedereen wat te verzorgen helpen de
kinderen van groep 6, 7 en 8 hem graag. Aanstaande maandag, 14 november, trekken
we lootjes. Ook zullen de kinderen een envelop mee naar huis krijgen met daarin 5
euro, te besteden aan het cadeau. Op maandag 5 december nemen de
kinderen van groep 6, 7 en 8 hun surprise mee naar school. Het is de bedoeling dat
iedereen iets moois knutselt voor de persoon die hij getrokken heeft. Ook hebben we
met elkaar afgesproken dat er een gedicht bij zit van minimaal 8 regels. Pak de
surprise niet in zodat we wat langer kunnen genieten van alle mooie bouwwerken! We
verheugen ons op een gezellige Sinterklaasdag!

Vr. 18/11 13.30 uur talentenshow

Topografietoets groep 6/7/8:
Maandag 21 november hebben de leerlingen van groep 6, 7
en 8 de eerste Topografie toets van dit jaar. De leerlingen
hebben een blad mee naar huis gekregen om te leren.
Groep 6 en 7 hebben de Nederlandse provincies en hoofdsteden geleerd. Groep 8 heeft de verschillende werelddelen,
oceanen en gebergtes geleerd.

Nederland Leest Junior
Afgelopen dinsdag kwam Marieke Kokshoorn van de bibliotheek Wijchen naar groep 6/7/8. We zijn met de hele klas
het boek: “De regels van drie” aan het lezen. Marieke heeft een start gemaakt met het boek en t/m bladzijde 12
voorgelezen. De kinderen waren allemaal geboeid door het verhaal. Ook hebben de kinderen huiswerk gekregen en
moeten voor volgende week dinsdag t/m bladzijde 49 gelezen hebben. Dat doen ze thuis en als het nodig is mag het
ook deels op school. Daarnaast onderstrepen ze de mooiste zin in het stuk dat ze moeten lezen. “Waarom vind jij dat
een mooie zin?” Dit boek telt mee voor de leesmeter. Marieke komt nog 3 keer. Op dinsdag 29 november willen we
graag tussen 13.00 en 14.00 uur naar basisschool de Wingerd in Bergharen. Daar komt de schrijfster (Marjolijn Hof)
van het boek dat we nu aan het lezen zijn. We zijn nog op zoek naar een rijouder voor deze activiteit. Als u kunt/wilt
rijden, geeft u dit dan door aan juf Daniëlle?

Talentenshow
Vrijdag 18 november om 13.30 uur is er weer een talentenshow. Ouders, opa’s,
oma’s en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

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

