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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Vrij
Di
Do
Ma
Di
Di
Woe
Vrij
Ma

03-11-2017
07-11-2017
09-11-2017
13-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
15-11-2017
17-11-2017
20-11-2017

Plusklas 4
Lampionnentocht Sint Maarten, start 18.30 wijkcentrum
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Culturele voorstelling Mozaïek, groep 5 t/m 8
Culturele voorstelling Mozaïek, groep 1 t/m 4
Informatie-avond Voortgezet onderwijs, 19.00 uur
Finale Wijchens kinderdictee
Plusklas 5
Versieravond Sinterklaas 19.00 uur

Studiedag
Ieder jaar zijn er een aantal studiedagen. Doordat er die dag geen kinderen op school zijn hebben wij als
team de gelegenheid te werken aan onze professionaliteit. Eén van deze studiedagen wordt door
samenwerkingsstichting Kans & kleur, waar ’t Palet onderdeel van is, georganiseerd. Dit jaar gaan alle
leerkrachten van onze stichting kijken op andere scholen. Op donderdag 9 november gaan wij dat doen. Ons
team gaat kijken bij De Speelhoeve, De Bolster, De wingerd, De Paschalis, Het Heilig Hart en De Trinoom.
We koppelen onze bevindingen aan het einde van de studiedag aan elkaar terug. Het betekent ook dat er
leerkrachten van andere scholen hier komen kijken. Dat zal plaatsvinden op dinsdag 7 en woensdag 8
november.

Sint Maarten lampionnentocht
Dinsdagavond 7 november is vanaf 18.30 uur de Sint Maarten Lampionoptocht in Wijchen Zuid. Alle
kinderen (en begeleiders) zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen. Deelname is gratis. Wel moet je je
eigen lampion meenemen.
De route
We vertrekken bij het Wijkcentrum. We lopen door Winkelcentrum Zuiderpoort, Hoogmeer 13e straat en
Hoogmeer 15e straat. Op het eind gaan we linksaf de 22e straat in. We steken het fietspad over en lopen
Diepvoorde 32e straat in, deze gaat over naar de 26e straat. Op het eind lopen we rechtdoor de 24e straat
in, deze gaat over in de 11e straat.
Bij 1161 gaan we linksaf en dan gelijk rechtsaf de 10e straat in. Bij het kruispunt Diepvoorde 10e, 11e en 12e
straat gaan we de 12e straat in. We lopen rechtdoor, steken het fietspad over en gaan dan Huissteden 11e
straat in. Daar houden we links aan en lopen de 12e straat in. Vervolgens gaan we de eerste straat linksaf de
13e straat in. Op het eind gaan we rechtsaf en lopen zo terug naar het Wijkcentrum. Voor de kinderen
staat daar nog iets lekkers klaar.
Laatste nieuws: Kijk op de facebookpagina van het Wijkcentrum voor het laatste nieuws en alternatieve
route bij (erg) slecht weer. Klik op deze link: Wijkcentrum Wijchen Zuid

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs.
Dinsdag 14 november komt dhr Keijman, rector van het Maaswaalcollege, informatie geven over het
voortgezet onderwijs. De ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom. Het begint om 19.00
uur in de aula van onze school.

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zullen volgende week (week 45) bij ons binnenkomen en worden dan aan de kinderen
meegegeven. Graag uiterlijk 24 november het geld of de foto’s retour geven aan de leerkracht.

Bredeschool activiteit zaalhockey Groep 4 t/m 8
Wanneer:

Maandag 6, 13 en 20 november 2017

Waar:

Gymzaal Zuiderpoort

Tijd:

15.00 tot 15.45 groep 4 en 5
15.45 tot 16.30 groep 6,7 en 8

Kosten:
Inschrijven:

€1,- betalen bij de start workshop.
Stuur een mail naar bredeschool@bspalet.nl .
Inschrijven kan tot 3 november.

Wat ga je doen:

Je leert de technieken van zaalhockey en gaat ook wedstrijdjes spelen.

Bredeschool activiteit handbal Groep 5 t/m 8
Wanneer:

Maandag 27 november, 4 en 11 december 2017

Waar:

Gymzaal Zuiderpoort

Tijd:

15.00 tot 15.45 groep 5 en 6
15.45 tot 16.30 groep 7 en 8

Kosten:

€1,- betalen bij de start workshop.

Inschrijven:

Stuur een mail naar bredeschool@bspalet.nl . Inschrijven kan tot 10 nov.

Wat ga je doen:

Je leert de technieken van handbal en gaat ook wedstrijdjes spelen.

Levensbeschouwing
In het begin van het schooljaar gaan de lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde over het onderwerp
cirkel. We gaan het hebben over kringen, rondjes, schijven en bollen in alle mogelijke vormen. Van
kringspelletjes en de klok tot het heilige aureool of het indiaanse medicijnwiel. Al die cirkels hebben
steevast iets te maken met eenheid, heelheid en oneindigheid.
In de lessen verkennen de kinderen wat de vorm van een cirkel doet en kan betekenen. Zo zijn er lessen
over de ronde tafel van koning Arthur en over een sprookje waarin je een beschermende cirkel kunt trekken
met een toverkrijtje. Voor kinderen van alle leeftijden zijn er bewegingslessen, waarin ze kringspelletjes of
kringdansen doen. Al die cirkels hebben te maken met bij elkaar horen, geborgen en gelijk zijn.
De cirkelvorm wordt in veel levensbeschouwelijke tradities heel bewust gebruikt als symbool. In de lessen
verkennen de kinderen deze symbolische betekenissen. Uit de christelijke traditie werken ze bijvoorbeeld
met het verhaal over Jozua, die de stad Jericho inneemt door samen met het volk er zeven keer omheen te
lopen. Ook bekijken ze aureolen, die op iconen als gouden cirkels rond de hoofden van heiligen te zien zijn.
Ook uit andere tradities zijn er verhalen, beelden en rituelen, zoals het kleuren van mandala’s, het
medicijnwiel van Indianen en de tocht om de Kaäba, die moslims in Mekka afleggen tijdens de bedevaart.
Het is een mooi onderwerp, zo aan het begin van het schooljaar. We hopen dat alle kinderen zich snel thuis
voelen in de nieuwe groepen en met elkaar een kring vormen waarin iedereen een plek heeft. Met deze
lessen geven we daar een extra dimensie aan, die goed past bij de identiteit van onze school.

Rondje
Je weet niet waar je begint
je weet niet waar je ophoudt

een rechte of schuine streep
met een duidelijk begin en eind

altijd kom je uit op hetzelfde punt

Maar doe niet zo moeilijk rondje

Je kop bijt in je staart

je houdt jezelf stevig vast

al weet je niet waar
Was je maar een lijntje, denk je vaak

je bent volmaakt in evenwicht

overal ben je even rond
Jos van Hest

Kinderboekenweek
… het is alweer even geleden, maar we hebben op de donderdag en vrijdag voor de vakantie de KBW
afgesloten.
De groep 1 t/m 4 hebben in de spannende hoek van de aula elkaar hun werkjes laten zien én opgetreden voor
elkaar!
In de groepen 5 t/m 8 zijn de zilveren en gouden Paletjes uitgedeeld. Vandaar dat we de volgende winnaars
nog even willen feliciteren: Arezou, Esila, Tycho, Jadey, Ellen, Kay, Simon en Klara. Goed gedaan hoor!! En
ook alle andere kinderen hebben hun best gedaan voor de KBW-opdracht, de gangen hangen er nog vol mee!
vijf kinderen uit groep 7 en 8 hebben mee gedaan met de voorleeswedstrijd. We hebben met z’n allen met
veel plezier geluisterd naar het voorlezen van Juus, Geordi, Ellen, Kaj en Tristan. En de winnaar is…… Ellen !!
Van harte gefeliciteerd meisje en veel succes bij de volgende ronde in de bieb van Wijchen.
Er was voor alle kinderen ook nog een kleine verrassing, maar er is vooral veel (voor) gelezen door de hele
school heen, voor en met elkaar!

Natuuruitstapje groep 4
Op de regenachtige dinsdagmiddag 24 oktober werden de regenlaarzen
aangedaan. Groep vier ging naar de Smelenberg. Hier hebben zij in groepjes
onder begeleiding van de natuurouders en hulpouders opdrachten gedaan in
de natuur. Zo heeft groep vier de omtrek van een boom moeten meten en
verschillende bladeren moeten zoeken. Potjes werden gevuld met slakken
om ze goed te kunnen bekijken. Spinnenwebben werden besproeid met
water om de spin in beweging te krijgen. Met gevulde zakken met bladeren,
dennenappels en eikels kwamen we terug op school. Wat hebben wij veel
geleerd die dag!

Fietscontrole centrum Wijchen:
Aanstaande donderdag wordt er, na vele klachten, door de handhavers van de gemeente Wijchen extra
gecontroleerd op het fietsen in voetgangersgebieden in het centrum. Het is belangrijk dat er in de
voetgangers gebieden niet gefietst wordt en de mensen rustig kunnen winkelen zonder omver gefietst te
worden. Let dus extra op.

Groot dictee Wijchen – de kinderen van de groepen 5 en 6 dagen u uit!
Dit jaar vindt er weer een Groot Dictee Wijchen plaats. Dit wordt georganiseerd in een samenwerking
tussen de gemeente, de bibliotheek, de Lions Wijchen, Het Maaswaal college en Kans en Kleur. Het
evenement vindt één keer per twee jaar plaats en is dit jaar op woensdag 15 november.
Voor het Kinderdictee doen de groepen 5 en 6 van alle scholen in Wijchen mee. Op 1 november vindt de
voorronde in de klas plaats en van elke groep 5 of 6 mag de winnaar naar de finale. Deze finale is op 15
november in de ochtend op het Maaswaal College.
Het doel van het kinderdictee is om de kinderen te laten ervaren dat een dictee maken en met spelling
bezig zijn ook heel leuk kan zijn. We hopen daarmee te bereiken dat het spellingsbewustzijn bij de kinderen
wordt vergroot.
U als ouder kunt op woensdagavond natuurlijk meedoen met het Groot Dictee Wijchen. Hoe mooi is het om
de strijd met uw kind aan te gaan. Wie scoort meer woorden goed?
De kinderen van groep 5 en 6 dagen u uit…!
Wanneer u mee doet met het dictee, sponsort u het goede doel. Dat is deze keer de Spacebus van André
Kuipers. Aan het eind van 2017 staat de lancering gepland van de duurzame Space Bus. In de Space Bus
kunnen schoolkinderen virtueel ervaren hoe het is om onze aarde te zien vanuit de ruimte. Ze zien dan hoe
kwetsbaar de aarde is en dat we goed voor haar moeten zorgen. De Space Bus gaat in 2018 gratis langs
scholen rijden. Zie ook https://andrekuipers.com/space-bus/ . U vindt meer informatie over het dictee op
www.grootdicteewijchen.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden.

De Talentencarrousel organiseert voor
wijkbewoners (18+) van Wijchen-Zuid een

Workshop
Zentangle tekenen

Datum:
Aanvang:

Donderdag 16 november 2017
19.30 uur

Plaats:

Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56

Kosten:

€ 7,- inclusief gratis kopje koffie/thee

Aanmelden en informatie: talentencarrousel@upcmail.nl
024-6424045, Carin Stevens
Er is voor deze workshop beperkt plaats, dus vol-is-vol.
U kunt ons ook volgen via Facebook:Talentencarrousel Wijchen-Zuid.

