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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Di
12-12-2017
Staking in het basisonderwijs, groep 1 t/m 8 vrij
Vrij
15-12-2017
Plusklas 7
Ma
18-12-2017
Kerstmusical groep 6
Do
21-12-2017
Kerstviering 17.30-19.30
Vrij
22-12-2017
Groep 1-2 vrij,
groep 3 t/m 8 komen de gehele dag naar school.
Ma
25-12-2017
t/m
Kerstvakantie
05-01-2018
Di
09-01-2018
9e Palettertje
Do
11-01-2018
Kinderen uit groep 8 krijgen rapport
Vrij
12-01-2018
Plusklas 8
Ma
15-01-2018
Adviesgesprekken groep 8
Di
16-01-2018
Adviesgesprekken groep 8
Vrij
19-01-2018
Groep 1-2 vrij

Staking in het onderwijs
Beste ouder(s), zoals jullie weten gaan de medewerkers van het BO morgen staken om een signaal af te
geven aan Den Haag dat er echt maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De
druk in de klassen neemt toe en het lerarentekort loopt op.
"Ouders in Actie" roept iedereen die deze actie wil ondersteunen op om de verantwoordelijke minister van
Onderwijs Arie Slob, morgen een mail (A.Slob@wxs.nl) of twitterbericht (@arieslob) te sturen met "ouders
in actie voor BO".
Het is immers ook in belang van ons (als ouders met kleine kinderen) en dat van onze kinderen zelf.

Kerstviering donderdag 21 december
De school is weer prachtig versierd! Ouders, kinderen en leerkrachten dankjewel!
Donderdag 21 december van 17.30 tot 19.30 uur vieren de kinderen de feestelijke kerstviering met hun
eigen groep. Samen genieten ze van lekker eten, bezoeken ze de levende kerststal en luisteren ze naar 't
Palet kerstkoor in de aula. Verder wordt er een kerstverhaal gelezen en doen de kinderen gezellige
activiteiten in de klas.
Gezellig meezingen voor de kinderen tijdens de Kerstviering?
Zing mee in 't Palet kerstkoor tijdens de Kerstviering op donderdag 21 december! We zijn op zoek naar
ouders die mee willen zingen! Er worden bekende kerstliedjes gezongen. U krijgt vooraf de tekst van de
liedjes. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd! Opa's en oma's en oudere broers en zussen
zijn ook van harte uitgenodigd om mee te zingen. Bij iedere groep hangt een intekenlijst. Meld u zich snel
aan, alleen of samen.
Een heerlijk kerstbuffet
In iedere groep wordt een heerlijk kerstbuffet samengesteld voor de kinderen. Daarbij hebben vragen we u
graag weer om een creatieve, culinaire bijdrage. Om voldoende variatie in het diner te brengen, hangt
er woensdag 13 december bij iedere groep een kerstboom met kerstballen. Op de kerstballen staan de
gerechten, waaruit u kunt kiezen. Ook staat erbij voor hoeveel personen u dit gerechtje moet maken. Wat
wordt het dit jaar? Bij voorbaat dank voor uw feestelijke bijdrage!

Servies en bestek
Zorgt u op 21 december ook voor een bord/ schaal/ opscheplepel en dergelijke? Voorzie deze van de naam
van uw kind. Heeft u een warmhoudplaatje dat geleend mag worden? Ook dat is erg handig!
Alle leerlingen brengen een eigen bord, beker, (soep)kommetje en bestek (voorzien van naam) mee en zetten
dit in de week van de kerstviering (uiterlijk donderdagochtend) in de klas.
Inloop ouders
Kom 21 december vanaf 19.15 zelf de kerstsfeer proeven in de aula
Ouders zijn deze avond vanaf 19.15 uur welkom in de aula, om onder het genot van een drankje te komen
luisteren naar het koor en kijken naar de kerststal. Let op, u kunt dan alleen gebruik maken van de
hoofdingang (midden/onderbouw). Loopt u even gezellig binnen?! Om 19.30 uur kunt u uw kind op de eigen
groep ophalen.
Kerstkaarten
Áls er kerstkaarten meegebracht worden naar school, dan mag dit één kaart voor de gehele klas zijn.
Individueel bedoelde kerstkaarten moeten dus thuis bezorgd worden.

Winnende lotnummers bekend!
De winnaar van de hoofdprijs is bekend. Onder toezicht van de notaris zijn
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november de winnende lotnummers van de Jantje Beton Loterij 2017
getrokken. Lotenkopers kunnen vanaf nu zien of ze een prijs hebben
gewonnen via jantjebeton.nl/lot

Beste ouders,
Onze lessen identiteit gaan in de weken tot Kerstmis over God. Het is niet zo makkelijk om met kinderen
over God te praten en te denken en te voelen hoe God er voor je kan zijn. We gaan het wel proberen, want
we vinden het heel erg de moeite waard.
We kunnen als leerkrachten God niet uitleggen aan kinderen. Want je kunt God niet goed zien of
voorstellen. Maar toch hebben kinderen er vaak duidelijke gevoelens, ervaringen of ideeën bij. We gaan
samen het grote geheim verkennen, waar je je geborgen bij kunt voelen, geïnspireerd door kunt raken. Met
verhalen en gebruiken uit verschillende godsdiensten.
Met de kinderen verkennen we in de lessen veel verhalen en gebruiken waarin God zich op al die
verschillende manieren laat kennen. Verhalen uit de bijbel, maar ook uit andere tradities. Bijvoorbeeld
een scheppingsverhaal uit Latijns Amerika en verhalen over Hindoestaanse traditie, waarin er niet één God
is maar heel veel goden zijn.
De lessen vormen de aanloop naar Kerstmis, wanneer we vieren dat God geboren wordt als mens. We vieren
Kerst als het feest waarop God zich laat kennen aan mensen, en geboren wordt als Jezus. We hopen dat
heel veel ouders met ons mee willen vieren!
Overal
Ik ruik je in de bloesem aan de bomen

Ik hoor je in een zacht gezongen wijsje

Ik zie je in de bleke maneschijn

Ik hoor je in het blaten van een schaap

Ik hoor je overdag en in mijn dromen

Ik proef je bij het eten van een ijsje

Ik voel je als we op vakantie zijn

Ik voel je in het donker, als ik slaap

Ik zie je in de kleuren van mijn kleren

Ik ruik je in plantsoenen en in tuinen

Ik proef je in de honing en de stroop

Ik voel je als ik spring en als ik val

Ik ruik je in de appels en de peren

Ik ruik je aan het strand en in de duinen

Ik voel je als ik naar mijn vriendje loop

Je bent er altijd ergens overal
Bette Westera

Actie vuurwerkafval
Vuurwerk hoort bij een feestelijke jaarwisseling. Op 1 januari zijn veel
straten bezaaid met vuurwerkafval. Dit is niet alleen geen gezicht,
maar kan ook gevaarlijk zijn. Veel kinderen stropen op nieuwjaarsdag
de straten af op zoek naar niet afgestoken vuurwerk.
Klaar met afsteken?
Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het
gewoon bij het restafval doen. Maar je kunt het afval dinsdag 2 januari 2018 ook
inleveren bij de gemeente. Dan maak je kans op een leuke prijs. Veeg na het afsteken
van je vuurwerk het afval bij elkaar, maak het goed nat en gooi het daarna pas in de
afvalzak. Begeleid kinderen bij het opruimen van het afval en controleer of het vuurwerk
echt nat is!
Lever je vuurwerkafval in en maak kans op een prijs!
Dit jaar verloot de gemeente Wijchen deze prijzen onder de mensen die vuurwerkafval
inleveren bij de gemeentewerf.
 1 iPad Air 2
 5 bioscoopkaartjes voor 2 personen (met 2 drankjes)
 5 keer kaartjes voor zwembad de Meerval voor 2-4 personen
Voor iedereen die dinsdag 2 januari vuurwerkafval inlevert, staat een kleine attentie
klaar.
Wat zijn de regels?
Dit zijn de spelregels:
 De restanten van het vuurwerk kun je dinsdag 2 januari 2018 van 13.00 tot 20.00
uur inleveren bij de gemeentewerf aan de Kamerlingh Onnesstraat 13 in Wijchen.
 Lever het vuurwerkafval nat in, in de vuurwerk afvalzak of in een huisvuilzak.
 Iedereen krijgt één lot voor iedere vijf kilo die je inlevert.
 Wethouder Paul Loermans trekt uit alle loten de elf winnaars.
 Iedere winnaar kan maar 1 prijs winnen.
 Voor iedereen die vuurwerkafval inlevert, staat een kleine attentie klaar.
 Alleen inwoners van de gemeente Wijchen mogen meedoen.
 Medewerkers van gemeente Wijchen mogen niet meedoen aan deze actie.
 Kinderen jonger dan 12 jaar moeten het afval onder begeleiding van een volwassene
inleveren.
 Dinsdag 2 januari stuurt de gemeente Wijchen twee extra veegwagens op pad om
vuurwerkafval mee op te ruimen op de plaatsen waar heel veel afval ligt. Als het
vriest, kunnen de veegwagens niet rijden.
Wanneer mag je vuurwerk afsteken?
Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente alleen op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot
nieuwjaarsdag 2.00 uur. Buiten deze tijden mag je geen vuurwerk afsteken.
Voorkom ongelukken
Help mee ongelukken te voorkomen. Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw
aan! De lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een nieuwe poging direct
explodeert. Ruim het overgebleven vuurwerk ook op, bewaar het niet. Dit vuurwerk kan
te droog of vochtig worden en is niet meer te vertrouwen. Houd vuurwerk buiten bereik
van kinderen.

Nieuwsbericht
Wijchen, dinsdag 2 januari 2018

NEC/FC Oss in winterstop op
zoek naar voetbaltalenten
Terwijl het buiten steeds kouder en kouder wordt en het voetbal in de winterstop stil ligt,
gaat Jonger Oranje lekker naar binnen om door te voetballen! Op dinsdag 2 januari, in de
kerstvakantie, wordt namelijk in samenwerking met NEC/FC Oss de Jonger Oranje
Talentendag georganiseerd in Sportcentrum Arcus in Wijchen. Scouts van NEC/FC Oss
gaan in de sporthal op zoek naar nieuwe voetbaltalenten voor de jeugdopleiding.

De hele dag met plezier voetballen, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en
uitgebreid bekeken worden door scouts van NEC/FC Oss. Dat zijn de ingrediënten waar
jongens en meisjes – geboren tussen 2006 en 2012 – van zullen smullen tijdens de Jonger
Oranje Talentendag. Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt een 4 tegen 4 toernooi
gespeeld en krijgt iedereen de kans om hun droom te verwezenlijken: gescout worden
door NEC/FC Oss en/of een plek in de Jonger Oranje (regio)selectie.
De profscouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de
drie Jonger Oranje Regioselecties ‘Nijmegen’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar, Onder
11 en Onder 13. Zij gaan meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals aan het eind van het
seizoen. Daar worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door de scouts van de 9
partnerclubs van Jonger Oranje. Jonger Oranje is het talententeam dat een seizoen lang
tegen profclubs speelt en deelneemt aan internationale toernooien. Jaarlijks wordt er tegen
grote, (inter)nationale clubs gespeeld!
Meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.nl.

