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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Woe
24-01-2018
t/m
Nationale voorleesdagen
Vrij
02-02-2018
Woe
31-01-2018
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Do
01-02-2018
Rapporten groep 1 t/m 7
Ma
05-02-2018
Opening ’t Hanenrijk
Ma
05-02-2018
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Di
06-02-2018
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Di
06-02-2018
Palettertje 11
Vrij
09-02-2018
Carnavalsviering op ‘t Hanenrijk
Ma
12-02-2018
t/m
t/m
Carnavalsvakantie
Vrij
16-02-208

Oudergesprekken
Over twee weken zijn er de oudergesprekken. U hebt dan een gesprek met de leerkrachten over de
vorderingen van uw kind.
U kunt zich voor de gesprekken inschrijven om een afspraak te maken. Deze intekenlijsten hangen vanaf
dinsdag 23 t/m vrijdag 26 januari in de aula van de school. Ouders die zich niet inschrijven worden door ons
ingedeeld en krijgen bericht van hun afspraak.

Nationale Voorleesdagen 2018
Vanaf woensdag 24 jan. gaat landelijk de Voorleesdagen weer van start. Dit om het voorlezen te promoten
bij kinderen in de peuter en kleuterleeftijd. Ook ’t Palet doet natuurlijk mee!
Natuurlijk wordt er altijd al veel voorgelezen op school, maar er zal op 2 momenten tijdens deze periode,
door de hele school heen, extra voorgelezen worden:

-

woensdag 24 januari gaan alle juffen en meesters in een andere groep voorlezen.

-

vrijdag 2 februari lezen kinderen uit de bovenbouw voor aan kinderen uit de midden- en
onderbouw. En dat is altijd een feestje voor beide partijen!

We hopen op veel voorleesplezier tijdens deze Nationale Voorleesdagen (t/m zaterdag 4 februari) op school
en misschien ook wel thuis!

Het centrale prentenboek van dit jaar is:

‘Sssst, de tijger slaapt’ van Britta Teckentrup
Voor meer informatie : www.nationalevoorleesdagen.nl
Voorstellen
Graag willen we u voorstellen aan twee mensen die onze organisatie zijn komen versterken.
Ali Haghayeghi komt oorspronkelijk uit Iran en woont sinds 2015 in Nederland. Hij spreekt al
redelijk goed Nederlands, maar wil het graag verder verbeteren. Ali komt iedere dinsdag
vrijwilligerswerk doen. Hij is blij dat hij zichzelf hier nuttig kan maken. Hij gaat diverse icten conciërgewerkzaamheden verrichten.

Peter Hendriks is vanaf 8 januari de nieuwe conciërge hier op school. Peter heeft veel
ervaring als conciërge op diverse scholen. Nu is hij via het werkbedrijf hier gedetacheerd.
Hij is in principe iedere dag aanwezig. Peter is verantwoordelijk voor het onderhoud van de
schoolpleinen en pakt diverse klussen binnen school op.
Naast Peter Hendriks en Ali… is natuurlijk ook Peter Douma op dinsdag en donderdag hier nog
als vrijwilliger betrokken bij de school.

Kindergemeenteraad
Ieder jaar wordt er een
kindergemeenteraad gevormd met
vertegenwoordigers van basisscholen
uit Wijchen. Deze kinderen komen met
een idee dat namens de kinderen uit
groep 7 wordt gepresenteerd. Namens
’t Palet is Mara uit groep 7 gekozen om
dit te gaan doen. De aankomende weken
worden er diverse ideeën
gepresenteerd om uiteindelijk het
beste idee te kiezen dat ook uitgevoerd
gaat worden. We wensen Mara veel
succes met het presenteren van haar
eigen idee.

Carnaval 2018
Het duurt niet lang meer. We zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor de carnaval!!
Groep 8 gaat in de weer voor de prins(essen)verkiezing. Wie o wie stelt zich dit jaar kandidaat voor de
functie van prins/ prinses met adjudanten??? Wij wachten nog even in spanning af…..
Op vrijdag 2 februari zal de ontknoping zijn.
We zouden het leuk vinden als iedere klas een mooie wagen showt tijdens de optocht. Daarom zijn wij
dringend op zoek naar bolderkarren/skelters/ wandelwagens of wat dan ook om er een mooie
carnavalswagen van te maken. Dus heeft u thuis een kar staan en mogen wij de kar versieren, laat dit dan
aan de betreffende leerkracht weten.
Op maandag 5 februari zal ’t Palet omgetoverd
worden tot “’T HANENRIJK”. Dit gebeurt om
10.00 uur op het bovenbouwplein door onze
eigen prins of prinses en gevolg. In alle
groepen zal ons eigen carnavalslied geoefend
worden, dat we bij de diverse gelegenheden
ten gehore zullen brengen.
Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval met
alle leerlingen van ’t Hanenrijk.
Wij lopen om 11 uur een optocht door de wijk,
de route staat hiernaast, maar door
omstandigheden kan er afgeweken worden van
deze route. Het zou leuk zijn als veel ouders
komen kijken naar de optocht!!
De kinderen mogen serpentines van thuis
meebrengen (geen spuitbussen of confetti).
Zwaarden, pistolen en stokken blijven thuis en
mogen niet mee naar school genomen worden.

Bredeschool activiteit Kinder-EHBO voor kinderen uit groep 7-8
Wanneer:

Woensdag 7, 21 en 28 februari en 7 maart

Waar:

Pluslokaal (lokaal naast juf Helma)

Tijd:

15.00 tot 16.00 uur

Kosten:

€5,- betalen bij de start workshop.

Inschrijven:

Stuur een mail naar bredeschool@bspalet.nl .
Inschrijving is verlengd tot 29 januari. Er zijn nog een
paar plekken vrij.

Wat ga je doen:

Je leert de belangrijkste zaken van die je moet doen bij een ongeluk. Inclusief een
praktijkles met ‘echte slachtoffers.’

Informatiemiddag Pony Power voor Kids
Zaterdag 27 januari
De Pony Power voor Kids cursus is geschikt voor kinderen
in de leeftijd van 6-11 jaar. Ieder kind is uniek en bezit een
belangrijk talent. De Pony Power voor kids cursus laat
kinderen letterlijk in hun kracht komen.
De cursus wordt met behulp van pony’s gegeven.
Hierdoor oefenen de kinderen op een speelse, educatieve
en praktijkgerichte wijze de sociale vaardigheden.
De kinderen leren over lichaamstaal en gedrag van zichzelf
en anderen. Ze doen oefeningen waardoor het
zelfvertrouwen toeneemt en het aangeven van grenzen
gemakkelijker wordt. Kinderen leren hierdoor beter om te
gaan met gevoelens en emoties. De cursus heeft een heel
praktisch karakter: doen, ervaren en beleven!

WANNEER:
Zaterdag 27 januari vanaf
14.00 uur tot ca. 15.30 uur
WAAR:
Heumenseweg 232, Wijchen

De informatiemiddag staat in het teken van de introductie van de Pony Power voor Kids cursus.
De Pony Power voor Kids cursus bestaat uit 5 lessen van 1,5 uur en een terug-kom-dag.
Tijdens de informatiemiddag kunt u live ervaren wat coachen met hulp van pony’s inhoudt. Ook ontvangt u
informatie over het doel en de inhoud van de lessen. Uw kind kan op deze middag kennis maken met de pony's
en in een oefening zelf ervaren hoe het werkt. Uiteraard zullen we ook de tijd nemen om de vragen van u en
uw kind te beantwoorden. De informatiemiddag is gratis. Aanmelden is gewenst.

Meld je nu aan!
Voor deelname aan de open middag kun je je aanmelden bij ontwikkelingvanmensenpaard@kpnmail.nl
of info@reginecoacht.nl. Of kijk voor meer informatie op de site van www.ponypowervoorkids.nl

We zien je graag op 27 januari!

CARNAVAL 2018
Locatie:
Datum:
Tijd:

Wijkcentrum Wijchen Zuid
10 februari 2018
13.00 - 16.00 uur

Entree carnavalsmiddag
Volwassenen
Kinderen tot 15 jaar

Strippenkaart Carnaval 2018

5 consumpties frisdrank

€

5,00

5 consumpties bier of wijn

€

7,50

Wijkcentrum Wijchen Zuid organiseert dit jaar voor het eerst het
carnavalsfeest. Kom gezellig met familie, vrienden en/of buurtgenoten.
Laten we er samen een geweldig en gezellig feest van maken!
We vinden het prettig als u zich voor 02-02-2018 wilt aanmelden.
Dit kan via onze facebookpagina
www.facebook.com/wijkcentrumwijchenzuid of via e-mail
wwzactiviteiten@gmail.com.
Spontaan komen mag natuurlijk altijd!

€ 2,00
€ 1,00

