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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Vrij
09-02-2018
Carnavalsviering op ‘t Hanenrijk
Ma
12-02-2018
t/m
t/m
Carnavalsvakantie
Vrij
16-02-208
Ma
19-02-2018
Luizencontrole
Vrij
23-02-2018
Plusklas 10
Za
24-02-2018
Open dag scholen voortgezet onderwijs regio Nijmegen
Di
27-02-2018
Palettertje 12
Vrij
02-03-2018
Groep 1 en 2 vrij
Ma
05-03-2018
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij

Onthulling ‘t Hanenrijk
Hallo allemaal,
Carnaval is een feest dat ieder jaar wordt gehouden. Wij hebben een dansje
geoefend, en opgetreden voor een paar klassen. Dit jaar zijn wij gekozen als
het prinsessengroepje. We waren blij dat we gekozen zijn en we gaan proberen
om er een gezellige carnaval van te maken. Gisteren maandag 5 februari
hebben we het Hanenrijk onthult. En daarna de polonaise gelopen. Vrijdag gaan
we carnaval vieren en de optocht lopen. We hopen er een gezellige laatste
carnaval van ‘t Palet van te maken en we gaan er ons best voor doen. Veel
plezier allemaal!!!
Prinses Naomi en Pages Azra & Leanne

Carnaval 2018
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!!
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.
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.
Vrijdag zorgt de school voor iets te drinken en te eten in
de eerste pauze,
de kinderen nemen zelf wel een lunchpakketje en drinken
mee voor in de middagpauze.

Sjors sportief/creatief
Vandaag hebben de kinderen een boekje van Sjors Sportief/Creatief meegekregen. Hierin staan weer
diverse naschoolse activiteiten waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Lees het boekje door en zorg dat
je goed in de gaten houdt wanneer de inschrijving is, want voor je het weet is het vol. We wensen alle
kinderen weer veel sportieve en creatieve momenten toe. (zie uitleg onderaan deze nieuwsbrief)

Zwemdiploma’s
Amy uit groep 3 en Celine uit groep 4 hebben hun zwemdiploma B gehaald. Gefeliciteerd daarmee en veel
zwemplezier toegewenst.

Geboorten
Maandag 22 januari hebben Geordi en Luka een broertje gekregen. Morgan is de
naam. En is meester Pim voor het eerst vader geworden van een prachtige
dochter Renata. Op dinsdag 30 januari hebben Illayda en Mehmet een zusje
gekregen, Dilara is haar naam.
We willen iedereen natuurlijk van harte feliciteren met dit prachtige nieuws en
veel goede gezondheid toewensen.

Renata

In tien stappen naar een echte Circusvoorstelling
Lijkt het jou leuk om diverse onderdelen uit het circus te
oefenen en toe te werken naar een echte
circusvoorstelling? Schrijf je dan vóór 9 februari in via bredeschool@bspalet.nl
Voor wie?
Leerlingen uit groep 6,7 of 8
Wanneer?
Vanaf dinsdag 20 februari tot en met dinsdag 24 april van 14.45 tot 16.15.
Op 24 april sluiten we af met een echte circusvoorstelling
Waar?
Gymzaal Zuiderpoort, bij ’t Palet.
Kosten?
10 lessen voor €30,- per persoon.

Samenwerkingsproject tussen:
Circus Op de Utrechtse Heuvelrug , Bredeschool Zuiderpoort, Bredeschool Oudelaan

De Talentencarrousel organiseert voor wijkbewoners (18+) van Wijchen-Zuid een
Italiaanse kookworkshop
Wat gaan we doen?
We gaan in groepjes aan de slag om een lekkere en feestelijk Italiaanse maaltijd te
creëren:
- Antipasti: hartige truffels van kaas en mortadella, witlof bootjes met een vulling
van gorgonzola en mascarpone, bruschetta van tomaten en olijven;
- pasta fresca van harde tarwemeel met verse basilicum pesto;
- tiramisu truffels en tiramisu sandwiches met Italiaanse koffie en lange vingers.
De deelnemers krijgen uiteraard ook een receptenboekje mee naar huis.
Wilt u zelf een schort en wat bakjes meenemen om de gemaakte gerechtjes mee naar
huis te nemen?
We kunnen maar een beperkt aantal deelnemers toelaten, dus vol = vol!
Datum:
Aanvang:
Plaats:
Kosten:
Aanmelden en informatie:

woensdag 21 februari 2018
19.30 uur
Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56
€ 12,50 p.p.
talentencarrousel@upcmail.nl
024-6424045, Carin Stevens

CARNAVAL2018
Locatie: Wijkcentrum Wijchen Zuid
Datum: 10 februari 2018
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Entree carnavalsmiddag
Volwassenen € 2,00
Kinderen tot 15 jaar € 1,00
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!

