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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
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
Ma
14-05-2018
Luizencontrole
Do
17-05-2018
Sportdag voor groep 6-7-8, samen met De Boskriek
Vrij
18-05-2018
Plusklas 14
Ma
21-05-2018
2e Pinksterdag, groep 1 t/m 8 vrij
Di
22-05-2018
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Woe
23-05-2018
Palettertje 17

Techniek
Techniek en dans
We hebben met techniek een pretpark attractie gemaakt.
Bij een les moest je eerst iets tekenen. Ik had een draaimolen getekend en ik zat in het groepje bij
Djesslyn, Zeynep, Sven en Hugo.
Ik vond het superleuk en jammer dat ik 1 les ziek was. Op het einde hadden we een tentoonstelling.
Groep 8 ging naar de Olympic hal om daar hun werkstukken te laten zien.
Daar hadden wij een dans voor gemaakt.
Dat was ons goede doel; een dans leren en die dan tijdens de techniektentoonstelling voor heel Wijchen te
laten zien. Sanne de Haan hielp ons daarbij. Van haar kregen we 4 lessen.
We gingen er met de auto naar toe. Ik zat bij Evi en Niene in de auto.
Toen iedereen er was gingen we naar binnen. Het was er heel groot. We liepen naar de plek toe waar we
gingen dansen. Toen het klaar was gingen we weer terug naar school ik vond het superleuk.
Demi Oosterhout groep 6

Zwemdiploma
Kai uit groep 3 heeft zijn C-diploma gehaald! Dat is wel echt dolfijn!

Eerste Communie
Op 20 mei om 11 uur doen enkele kinderen uit groep 4 hun Eerste Communie in de Antonius Abt kerk. U bent
allemaal van harte welkom om te komen kijken!

LIST= Lezen IS Top!
Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk
lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project waar wij mee starten.
De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en lezen die passen bij hun eigen leeftijd.
De focus ligt dus niet op leesmoeilijkheden, maar op motivatie. Het doel van het leesonderwijs is namelijk
niet het aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid
gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier.
Maandag 14 mei mogen dan ook alle kinderen van groep 1 t/m 8 hun lievelingsboek van thuis
meenemen! Wij kijken die dag niet naar het niveau. Kinderen nemen dus echt een boek mee waar ze
graag in lezen!

Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen weer. Wij doen daar natuurlijk ook aan mee. Er zullen verschillende
activiteiten in de klas zijn en er is de koningslunch, die aangeboden wordt door Jumbo. De kinderen hoeven
die dag dus alleen fruit en drinken mee te nemen.
Groep 7 en 8 bereiden ook een oudhollands spelencircuit voor, die ze dan ook gaan begeleiden. De kinderen
uit de groepen 1 t/m 6 zullen in gemixte groepjes de spellen gaan spelen. Het wordt natuurlijk weer een
gezellige en feestelijke dag. Om het nog feestelijker te maken vinden we het leuk als alle kinderen ook in
het oranje naar school komen. We hebben er zin in.

Kledinginzameling.
Wist u dat we hier op school ook kleding inzamelen voor stichting Reshare (Leger des Heils). Mocht u
kleding hebben die niet meer past, of misschien niet meer uw smaak is, dan kunt u de kleding in een stevige
zak neerzetten in de aula. We zorgen dan dat het in de opslag terecht komt. Met de opbrengsten kopen we
spelmateriaal of leesboeken voor de kinderen.

Centrale eindtoets
Volgende week is het weer een spannende week voor de leerlingen uit groep 8. Zij moeten dan de landelijke
eindtoets maken (voorheen de Cito-toets). Er is natuurlijk altijd veel media aandacht voor en misschien
roept het ook nog wel herinneringen bij u zelf op. We hopen dat de kinderen kunnen laten zien wat ze
kunnen. Hun advies hebben ze gehad, maar een mooie score kan natuurlijk ook een mooie beloning zijn. We
wensen ze natuurlijk veel succes. Hieronder vindt u een voorbeeldvraag van zo’n toets
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De Nederlandse turner Yuri van Gelder komt uit Waalwijk. Emma wil meer weten over hem. In welk deel van
de sportencyclopedie kan zij het beste kijken om snel informatie over hem te krijgen?
In deel 3
In deel 6
In deel 8
In deel 9

CULTURELE
REIS DOOR TURKIJE
Locatie:
Datum:
Aanvang:

Wijkcentrum Wijchen Zuid
17 april 2018
19.00 uur

Bu geziye Türkiye üzerinden hoş geldiniz!
Welkom bij deze reis door Turkije!
Laten we genieten van de mooie cultuur van Turkije.
Ruik en proef de heerlijkheden van dit land!
Er zijn versgemaakte hapjes om te proeven,
kijk hoe ze bereid worden, luister naar
Turkse muziek en ontdek de Turkse cultuur.

Entree € 3,00 / Leden
€ 2,00
Inclusief een kopje
koffie of thee.
(overige consumpties zijn voor eigen
rekening)

