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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Vrij
02-03-2018
Groep 1 en 2 vrij
Ma
05-03-2018
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Vrij
09-03-2018
Plusklas 11
Di
13-03-2018
Palettertje 13

Carnaval
Inmiddels lijkt het alweer heel lang geleden maar twee weken geleden liep half Wijchen nog verkleed rond.
Ook op onze school werd er flink carnaval gevierd met veel feestelijk verkleedde kinderen, een heuse
optocht en veel optredens. Hieronder een impressie van onze speciale verslaggevers.
Het was dit jaar een gezellige carnaval net als ieder jaar. De prinses was
Naomi met als pages Azra en Leanne. Er waren veel gekke en grappige
kostuums zoals politie, Spiderman, barbaar, Harry Potter, Pokémon en er
waren voetballers. Er waren ook leuke activiteiten zoals: darten, sjoelen,
jenga, verboden woord, spijker slaan, uitbeelden en nog veel meer. Er
waren ook hele leuke dansen. De optocht was ook superleuk en feestelijk
er waren veel ouders die kwamen kijken en er waren heel veel
serpentines. De muziek was ook leuk en vooral gezellig. Zelfs de prins
van Wijchen kwam, Prins Ruud en zijn adjudanten Ton en Frank en de
pages Lisanne en Lotte.
Jerano, Levi en Juus
Onze speciale dank gaat uit naar alle ouders die zich extra hebben ingezet deze dag en natuurlijk naar
“onze” slager die de overheerlijke soep heeft geregeld.

Zwemdiploma
Christian en Maikel uit groep 3 hebben hun A zwemdiploma gehaald. Proficiat en veel zwemplezier!

Pasen
Dit jaar vieren wij Pasen op donderdag 29 maart. Wij willen dan samen met de kinderen een Paaslunch
houden. Dit houdt in dat we echter wel een beroep op u moeten doen. Vanaf dinsdag 13 maart hangt er een
intekenlijst bij iedere klas. Hierop kunt u aangeven wat u voor de klas kan betekenen. Het varieert van een
pak sap, tot aan een zak broodjes of gekookte eitjes. Het zou leuk zijn als u het ook een beetje in de
Paassfeer zou willen brengen. U begrijpt dat uw zoon/dochter voor deze ene keer geen lunch hoeft mee te
brengen, wel gewoon fruit en drinken. We zouden graag zien dat uw kind een bord, bestek, eierdopje en
beker (allen voorzien van naam) meebrengt op uiterlijk woensdag 28 maart. Dank je wel voor uw
medewerking.

Hoera
Levi uit groep 3 en Jayden uit groep 6 hebben een zusje gekregen, met de mooie naam Daisy.Van harte
proficiat met dit geweldige nieuws.

Keizerstads Jeugdorkest Samenspeeldag
Speel mee in een symfonieorkest! Het Keizerstads Jeugdorkest (KJO) is een nieuw symfonieorkest in
Nijmegen voor muzikanten vanaf acht jaar. Op zaterdag 7 april 2018 gaat het KJO van start met de
Keizerstads Jeugdorkest Samenspeeldag. Op deze dag kan iedereen vrijblijvend ervaren hoe leuk het is om
in een symfonieorkest te spelen. De deelnemers zullen samen repeteren aan een aantal stukken en aan het
eind van de dag een klein concertje geven.
· Tijd: 10:00 tot 20:00 uur
· Locatie: Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Kronenburgersingel 269 in Nijmegen
· Leeftijd: 8 tot 23 jaar (ingedeeld in twee orkesten)
· Dirigenten: Berend Stumphius & Samuel Tamarit Otero
· Deelname is gratis
· Aanmelden kan via onze website: www.keizerstadsjeugdorkest.nl
E-mail: bestuur@keizerstadsjeugdorkest.nl Facebook: www.facebook.com/keizerstadsjeugdorkest
Instagram: www.instagram.com/keizerstadsjeugdorkest

De Talentencarrousel organiseert voor volwassenen
een
Percussie / Djembee workshop

Datum:
donderdag 22 maart 2018
Aanvang:
19.30 uur
Plaats:
Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56
Kosten:
€ 4,50 p.p.
Aanmelden en informatie: talentencarrousel@upcmail.nl
024-6424045, Carin Stevens

