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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Do
29-03-2018
Paaslunch
Vrij
30-03-2018
Goede vrijdag, alleen groep 1-2 vrij
Ma
02-04-2018
2e Paasdag, groep 1 t/m 8 vrij
Do
05-04-2018
techniektentoonstelling
Vrij
06-04-2018
Plusklas 13
Vrij
06-04-2018
Techniekevent voor groep 8, Olympic Wijchen
Di
10-04-2018
Palettertje 14
Di
17-04-2018
t/m
t/m
Centrale eindtoets
Do
19-04-2018
Vrij
20-04-2018
Koningsspelen
Di
24-04-2018
Palettertje 16
Vrij
27-04-2018
t/m
t/m
Meivakantie
Vrij
11-05-2018

Techniek
Ook dit jaar zijn we in alle groepen bezig met het techniekproject. We sluiten met de hele school aan bij
het thema van de Wijchense techniekwedstrijd. Dat thema is: ‘Ontwerp een attractie voor een nieuw te
bouwen Wijchens pretpark.’ Iedere groep geeft hier een eigen invulling aan. De kinderen uit groep 8 gaan
met hun zelfbedachte projecten ook naar het techniekevent in de Olympic.
Wij houden hier op school een tentoonstelling in de aula waar alle projecten te bewonderen zijn. We willen u
van harte uitnodigen om het prachtige resultaat te komen bewonderen op donderdag 5 april tussen 14.00
uur en 15.00 uur. Hopelijk tot dan.

Vergissingsbombardement
Op woensdag 17 maart zijn we met groep 8 naar Nijmegen geweest. Hier waren we om meer te weten te
komen over de bommen die zijn gevallen in Nijmegen tijdens de tweede wereldoorlog. Dit was een vergissing
van de Engelse piloten. Ze dachten dat ze een stukje van Duitsland hadden gebombardeerd. Eerst gingen we
naar het Valkhofmuseum. Daar kregen we een film te zien over wat er precies is gebeurd die dag. De film
duurde ongeveer tien minuten. Daarna werd onze groep opgesplitst in twee groepen. Elke groep had een
gids. Toen gingen we door de stad lopen. We zagen overal metalen plaatjes met een naam erop op de grond.
De gids vertelde ons dat dat allemaal slachtoffers waren van het ongeluk. We zijn ook langs de kerk gegaan.
Daar hebben we rondgelopen. En we hebben een kaarsje aangestoken. Toen moesten we 1 minuut stil zijn om
de slachtoffers te herdenken. Toen zijn we langs de Stevenstoren gelopen en vertelde de gids dat die voor
een kwart was verwoest. Er was ook een school verwoest. Er waren 26 kinderen en 7 zusters overleden. Ik
vond het uitje leuk en vooral informatief. Dat was onze ochtend naar Nijmegen.
Geschreven door Manuel Muradian

Pasen
Aankomende donderdag is de paaslunch. U heeft zich als het goed is al ingetekend om iets mee te nemen
voor de paaslunch. We zouden het erg fijn vinden 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 voor in de ochtendpauze. Vergeet niet een bord, bestek, eierdopje en beker (allen voorzien
van naam) op uiterlijk woensdag 28 maart mee te geven. Dank je wel voor uw medewerking.

De Talentencarrousel organiseert voor volwassenen een
workshop Foto-/ Sterboekje maken

Datum:

donderdag 19 april 2018

Aanvang:

19.30 uur

Plaats:

Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56

Kosten:

€ 5,00 p.p.

Aanmelden en informatie: talentencarrousel@upcmail.nl

024-6424045,

Carin Stevens
Hallo allemaal,
Hierbij wat extra uitleg over deze workshop! Lees het goed door als u zich wilt aanmelden.
Wat gaan we doen?
We gaan een STERboekje maken. Een STERboekje kun je omtoveren tot een foto-, recepten-,
gedichtenboekje of laat zelf je creativiteit maar eens de vrije loop over de inhoud ervan.
Het boekje kun je meenemen, maar ook als een ster neerzetten. Ook leuk als cadeautje om
weg te geven. Het boekje gaan we helemaal maken van papier/karton, effen en patroon. Zie
voorbeeld op de flyer, in de bijlage.
In de workshop gaan we een FOTO STERboekje maken. Het is leuk om in een thema te
denken, bijvoorbeeld stedentrip Parijs, vakantie 2017, kinderen of kleinkinderen.
Hiervoor heb je 12 fotootjes nodig van maximaal 6 x 6 cm.
Deze foto’s kun je zelf afdrukken op fotopapier, of bestaande foto’s snijden naar maximaal
6 x 6 cm.
Of je stuurt via de mail in de bijlage 12 digitale foto’s, o.v.v. je naam en telefoonnummer.
Deze foto’s laten we dan bij de Hema afdrukken (zonder extra kosten voor de deelnemers).
Ze worden dan iets kleiner dan 6x6 cm.
Insturen digitale foto’s naar de Talentencarrousel kan t/m 5 april! Daarna kunnen we niet
meer garanderen dat de foto’s op tijd klaar zijn.
Het is ook mogelijk om later thuis zelf de foto’s in het boekje te plakken, maar dat is
een stuk moeilijker te verwerken.
Wil je meedoen? Stuur dan via de mail (talentencarrousel@upcmail.nl) je naam en
telefoonnummer (en eventueel de 12 digitale foto’s).
Groeten,
Carin Stevens, Talentencarrousel

KINDERBINGO
Locatie:
Datum:
Aanvang:

Wijkcentrum Wijchen Zuid
4 april 2018
15.00 uur (zaal open vanaf 14.30 uur)
Bingokaart

€ 3,00
(leden betalen € 2,00)

Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom.
Kinderen t/m groep 4 natuurlijk ook, maar dan onder
begeleiding van een volwassene.
In de pauze is er een glaasje ranja en een zakje chips voor de kinderen.
Voor de volwassenen is er een gratis kopje koffie en een plakje cake.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening!

Kom gezellig met vriendjes en vriendinnetjes!
Er zijn leuke prijzen te winnen … met als hoofdprijs een bioscoopbon.
Like ons op facebook voor nog meer leuke activiteiten in 2018!

