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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
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
Ma
22-01-2018
Voorlichtingsmarkt Vo op het Maaswaalcollege
Di
23-01-2018
Voorlichtingsmarkt Vo op het Maaswaalcollege
Di
23-01-2018
Palettertje 10
Woe
24-01-2018
t/m
Nationale voorleesdagen
Vrij
02-02-2018
Woe
31-01-2018
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Do
01-02-2018
Rapporten groep 1 t/m 7
Ma
05-02-2018
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Di
06-02-2018
Oudergesprekken groep 1 t/m 7

De beste wensen
Het nieuwe jaar is weer begonnen en hopelijk heeft u allen fijne dagen gehad. We willen iedereen namens
ons team het allerbeste en natuurlijk een goede gezondheid wensen voor 2018.

Kerst
We willen alle ouders, vrijwilligers, teamleden bedanken voor hun inzet tijdens de kerstviering. De school
zag er prachtig uit. De levende kerststal met het kerstkindje was een beleving voor de kinderen en iedereen
kon gezellig meezingen met het koor. Ook werd er gesmikkeld van alle lekkere hapjes in de klas met
regelmatig een mooi optreden. Het was fijn om zo met z’n allen dit feest te beleven.

Oudergesprekken
Over vier weken zijn er de oudergesprekken. U hebt dan een gesprek met de leerkrachten over de
vorderingen van uw kind.
U kunt zich voor de gesprekken inschrijven om een afspraak te maken. Deze intekenlijsten hangen vanaf
dinsdag 23 t/m vrijdag 26 januari in de aula van de school. Ouders die zich niet inschrijven worden door ons
ingedeeld en krijgen bericht van hun afspraak.

Bredeschool activiteit Kinder-EHBO voor kinderen uit groep 7-8
Wanneer:

Woensdag 7, 21 en 28 februari en 7 maart

Waar:

Pluslokaal (lokaal naast juf Helma)

Tijd:

15.00 tot 16.00

Kosten:

€5,- betalen bij de start workshop.

Inschrijven:

Stuur een mail naar bredeschool@bspalet.nl .
Inschrijven kan tot 19 januari. (max 14 pers.)

Wat ga je doen:

Je leert de belangrijkste zaken van die je moet doen bij een ongeluk. Inclusief een
praktijkles met ‘echte slachtoffers.’

Vooraankondiging Circusproject:
Vanuit de bredeschool Zuiderpoort wordt er na de carnavalsvakantie door ‘Circus op de Utrechtse
Heuvelrug’ een project gestart waarbij je verschillende circustechnieken kunt leren. Denk daarbij aan
koordlopen, jongleren, acrobatiek, kogellopen, trapeze etc. Het project duurt 10 weken, is op dinsdagmiddag
en is voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Op 23 januari krijgen deze groepen een workshop tijdens de gymles
aangeboden om te ervaren hoe het is. Aansluitend krijgen zij een flyer met daarin de beschrijving hoe ze
zich aan kunnen melden. We hopen op voldoende aanmeldingen.

Volgende Mystery X middag: woensdag 17 januari 2018
“Science Fiction in Nijmegen” met Tim Smit.
Op woensdag 17 januari organiseert Mystery X kinderlezingen een heel bijzondere editie! We duiken die
middag in de wereld van films, Hollywood en “special effects”.
Van student natuurwetenschappen naar Hollywood filmregisseur, het overkwam de 32-jarige Nijmegenaar
Tim Smit. Zijn internationale, post-apocalyptische speelfilm Kill Switch gaat deze week in première.
In 2009 knutselde Smit in zijn eentje thuis een acht minuten durend science fiction filmpje in
elkaar: What’s in the Box. Hij zette dat op YouTube en zag het filmpje in no-time viral gaan. Meer dan 2,6
miljoen mensen bekeken het filmpje – onder wie een filmproducent uit Hollywood, die hem een contract
aanbood voor een speelfilm. Tim Smit is onmiskenbaar een talent qua visuele effecten, maar zou hij ook net
zo succesvol zijn als speelfilmregisseur? Na acht jaar is het zover: Kill Switch gaat in première, met
acteurs Dan Stevens, Bond-girl Berenice Marlohe, Gijs Scholten van Aschat en Tygo Gernandt. De film is in
achttien dagen opgenomen in Amsterdam en Almere en Smit was zelf regisseur en de man van de visuele
effecten. Elk shot is bewerkt in zijn huis in Nijmegen.
Programma:
Tim Smit geeft een kinderlezing over zijn films en met welke effecten deze gemaakt zijn. Daarna gaan de
kinderen zelf aan de slag: ze onderzoeken hoe effecten werken en gaan aan de slag met een greenscreen.
Waan je een Hollywoodster en komt 17 januari naar Mystery X in technovium.
Science fiction in Nijmegen
woensdagmiddag 17 januari van 15:00-17:00 uur
Waar? In het technoviumgebouw (tegenover station Heyendaal)
Voor wie? Kinderen van 9-13 jaar
Kosten €5,Opgeven en meer informatie op www.mysteryx.nl
Meer informatie: Youtube: filmpjes en trailers van Tim Smit

