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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
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Schoolfotograaf
Natuurexcursie groep 6: vissen
Start Kermis Wijchen, 19.00 uur
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Technieklokaal groep 7
Zwemwedstrijden groep 8
Plusklas 2
Technieklokaal groep 8
Volgend Palettertje
Techniekdag junior technovium Nijmegen

Controleren gegevens
Elk jaar willen we controleren of de contactgegevens van de ouders nog in orde zijn. Vooral de
emailadressen willen nog wel eens wijzigen! Tijdens de informatieavond hebben we gevraagd of ouders de
gegevens wilden controleren. Ouders die de informatieavond niet hebben bezocht, kunnen alsnog deze week
bij de administratie de gegevens controleren. De administratie is hiervoor bereikbaar van woensdag 13
september t/m volgende week woensdag 20 september (tussen 8.00 – 13.00 uur). Hierna worden de adres/telefoonlijsten gemaakt die met de leerlingen mee gegeven worden. Wilt u niet dat uw gegevens vermeld
worden op de lijst dan kunt u dat komende week ook nog melden bij de administratie of via
carin.stevens@kansenkleur.nl

Fotograaf
Donderdag 14 september komt de schoolfotograaf weer naar onze school. Het is fijn als u uw kind die dag
kleurrijke kleding aandoet. Dat komt de foto ten goede. Er worden individuele foto’s en een groepsfoto
gemaakt. Ook worden de broertjes en zusjes die samen op school zitten op de foto gezet. Vanaf 14.00 uur
bent u van harte welkom in de aula van onze school voor de familiefoto’s met de overige gezinsleden.

Start Jantje Beton Loterij:
Woensdag 13 september beginnen de leerlingen van groep 6,7 en 8 weer met
de verkoop van Jantje Beton loten. Door loten te verkopen helpt Uw zoon of
dochter niet alleen Jantje Beton , maar ook de school: met biebboeken, IVN
activiteiten en spelmateriaal. Van elk verkocht lot is namelijk €1,50 voor onze
school.
Jantje Beton besteedt het geld aan speelkansen voor kinderen.
In Nederland groeien veel kinderen op in wijken, waar zij weinig tot niet
kunnen spelen. Juist voor hen zorgt Jantje Beton dat er activiteiten in hun
buurt zijn zoals speelpleinen en vakantieactiviteiten.
De actie loopt t/m vrijdag 22 september.
Wij willen vrijdag 22 september alles weer ontvangen.


geld,



overgebleven loten,



de boekjes met de bonnetjes van verkochte loten.

Iedereen heel veel succes met de verkoop en alvast bedankt voor jullie inzet!

Zuiderpoort 4kids!
Het winkelcentrum Zuiderpoort bestaat 30 jaar en daarom organiseren ze een cultureel jubileumevent. Ze
hebben Theaterschool Hakoena benaderd en gevraagd om ondersteuning van de organisatie en invulling van
dit Culturele event ter ere van het 30-jarig bestaan. Het idee voor een dergelijk event is ontstaan vanuit de
gedachte om met name kinderen uit de wijk van het Winkelcentrum te betrekken en een cultureel cadeau
aan te bieden. De kinderen krijgen iedere week op school een vlog te zien en in november volgt een
voorstelling in het mozaïek voor alle kinderen van basisschool ’t Palet, De Boskriek en de Trinoom. We willen
de winkeliersvereniging alvast van harte feliciteren en bedanken voor dit mooi cadeau.

Bredeschoolactiviteiten.
Hierbij het eerste aanbod vanuit de bredeschool Zuiderpoort van dit schooljaar. Kijk het door en schrijf je
snel in, voordat het vol zit!
Let op! Kinderen die naar de BSO gaan zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer om van de BSO naar een
activiteit te gaan en weer terug.
Bredeschool activiteit zaalvoetbal Groep 5 t/m 8
Wanneer:

Maandag 25 september, 2 en 9 oktober 2017

Waar:

Gymzaal Zuiderpoort

Tijd:

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

Kosten:

€1,- betalen bij de start workshop.

Inschrijven:

Stuur een mail naar bredeschool@bspalet.nl . Inschrijven kan tot 19 september.

Wat ga je doen:

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

Bredeschool activiteit ’Social Media Rijbewijs’ Groep 7 & 8
Wanneer:

Dinsdag 10-24 en 31 oktober 2017

Waar:

Bij het computerlokaal van het Palet.
Ingang groep 7-8 gebruiken

Tijd:

Groep 7 en 8 van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:

€2,-betalen bij start workshop

Inschrijven:

Stuur een mail naar bredeschool@bspalet.nl (max 14 personen).

Wat gaan je doen:

Om online veilig te kunnen surfen, heb je skills nodig! Door een Social Media

Inschrijven kan tot 26 september.
rijbewijs te halen, kun je veilig online gaan. Je bent dan bekend met verschillende
sociale media, alles wat populair is, waar risico’s aan kleven etc. Je leert dit alles in
een paar lessen. Wat deze lessen leuk maakt is dat je ook leert hoe je een vlogger
wordt. Je krijgt hulp bij het opzetten van een vlog en het starten van een kanaal
op YouTube.
Bredeschool activiteit Bouw je eigen website groep 6 t/m 8
Wanneer:

Dinsdag 7-14-21-28 november

Waar:

Technieklokaal, ingang BSO gebruiken.

Tijd:

Van 14.30 tot 16.00 uur.

Kosten:

Gratis, maar opgeven betekent ook 4 keer komen.

Inschrijven:

Schrijf je vanaf 20 september in op yoa.st/technovium

Wat ga je doen:

Je leert een eigen website te bouwen.

Tot slot: Er liggen ook brochures van diverse aanbieders van typecursussen in de informatiehoeken. Dat kan ook interessant zijn.

De kindermonitor
Binnenkort is het zo ver: dan start het onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de
kinderen uit Wijchen. Wij hebben aangegeven dat wij als school weer aan dit onderzoek mee willen doen.
Wat is de Kindermonitor?
Eens in de vier jaar wordt er onderzoek gedaan in opdracht van de gemeenten in onze regio, hoe gaat het
met de meest jeugdige inwoners (0-12 jaar). Het gaat erom dat zoveel mogelijk ouders vanaf 25 september
de vragenlijst van de Kindermonitor invullen voor hun kind. Hoe staat het met hun gezondheid? Zitten ze
goed in hun vel? Hebben ze voldoende speelgelegenheid en groen om zich heen? Uw antwoorden helpen de
gemeente en school om gezonde activiteiten te organiseren en goede voorzieningen te treffen. Voor u en uw
kind.
Wat vragen wij van u?
Via www.kindermonitoropschool.nl komt u bij de vragenlijst van de Kindermonitor. Wij vragen u om voor één
kind uit uw gezin de vragenlijst in te vullen. Welk kind dit is, bepaalt de computer wanneer u met de
vragenlijst begint. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten.
Heeft u nog vragen?
Mail of bel: kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl | 0800 – 0200823
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage aan de Kindermonitor!
Namens de onderzoekers van de Kindermonitor,
Drs. Mirande Dawson en Ir. Meta Moerman

Lezen voor je plezier?!
Lezen kinderen tegenwoordig nog wel voor hun plezier ? De mijne niet, zult u
misschien denken. Maar ach, dat heeft hij van geen vreemde, denkt u dan; ik
had vroeger ook een hekel aan lezen en eigenlijk nog ! Als het op school maar
gebeurt, dan komt het wel goed.
Uit onderzoek blijkt, dat het lezen bij de oudere jeugd afneemt: de helft
van de 15-jarigen geeft aan nooit of bijna nooit een boek te lezen in hun
vrije tijd. In 2007 stelt de Inspectie voor het Onderwijs vast, dat 25 % van
de leerlingen aan het eind van de basisschool 2 of meer jaar achterloopt in
leesvaardigheid. In een grote internationale studie over het lezen onder
6e-groepers stond Nederland in 2001 nog op de 2e plaats, in 2011 op de 13e
plaats. Dit zijn verontrustende cijfers.
Leesvaardigheid, het vlot en vaardig kunnen lezen, is een grote voorspeller voor succes op de basisschool en
voortgezet onderwijs. Maar ook voor het succes in de latere maatschappelijke carrière. Lezen is niet alleen
belangrijk voor de woordenschat, voor het leesbegrip, maar ook voor het ontwikkelen van sociale
vaardigheden. Vaak voorgelezen kleuters zijn beter in staat om de wereld vanuit een andere gezichtspunt te
zien, zij kunnen zich beter inleven in anderen en tonen meer begrip voor de ander.
De meeste kinderen zijn enthousiaste lezers in groep 3 en 4. Bij de goede lezers blijft dit zo in de
bovenbouw, maar uit onderzoek blijkt, dat bij de gemiddelde en zwakke lezers de motivatie voor lezen in
midden- en bovenbouw afneemt. Het is een neerwaartse spiraal: minder goed kunnen lezen / negatieve
ervaringen met lezen / weerzin tegen lezen / lezen vermijden / achterblijven in leesvaardigheid / lager
eindniveau op de basisschool.
Op t’ Palet zijn er veel activiteiten om lezen en plezier in lezen te promoten: leerkrachten lezen regelmatig
voor, we besteden uitgebreid aandacht aan de kinderboekenweek, gaan met de kinderen op bezoek naar de
bieb en stimuleren bibliotheekbezoek, we houden voorleeswedstijden, oudere leerlingen lezen voor an
kleuters, in de groep vertellen kinderen over hun boek in de boekenkring. De dag begint bij ons op school
met een kwartier stillezen, er is tutorlezen en leesouderlezen. De klassenbibliotheek bevat leuke,
aansprekende boeken.

Elk jaar worden er nieuwe leesboeken aangeschaft. Dit alles met als doel: de leesvaardigheid én het plezier
in lezen vergroten. De resultaten zijn positief. Onze leerlingen gaan zienderogen vooruit en krijgen
daardoor meer plezier in lezen! Maar wij kunnen het niet alleen.
Ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van die neerwaartse spiraal: door
regelmatig voor te lezen, met uw kind naar de bieb te gaan, door belangstelling te tonen voor het boek wat
uw kind aan het lezen is, samen een stukje te lezen en erover te praten. Door uw kind te helpen bij het
voorbereiden van de boekenkring. Door een boek cadeau te geven of een abonnement te nemen op een
kinderblad.
Karin Peters

(Bron: artikel Onwillige lezers van de Stichting lezen)

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

Workshop
Keramiek schilderen
Datum:

donderdag 28 september 2017

Aanvang:

19.30 uur

Plaats:

Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56

Kosten:

Verschillende keuzemogelijkheden (€7,- t/m
€12,50)
Inclusief gratis kopje koffie/thee

Aanmelden / informatie: talentencarrousel@upcmail.nl
024-6424045, Carin Stevens
U kunt ons ook volgen via Facebook: Talentencarrousel Wijchen-Zuid.

Schoolzaalvoetbaltoernooi voor groep 7.
Met veel genoegen mogen wij aankondigen dat ZSW (Zaalvoetbal School Wijchen) in samenwerking met
Streetsoccer en Sport Service Wijchen op zondag 12 november het eerste zaalvoetbaltoernooi voor het
basisonderwijs gaat organiseren in Sportcentrum Arcus.
Zaalvoetbal is voetballen in de kleine ruimte op een andere ondergrond en met minder spelers. Met nog
meer aandacht voor de balbeheersing, creativiteit en techniek dat de ontwikkeling van de spelers kan
bevorderen.
Opzet van het toernooi
Datum: zondag 12 november 08.30-12.30 uur in Sportcentrum Arcus
Deelname teams uit groep 7 : jongens en meisjesteams (max.8 kinderen)
Site event buiten voor groep 5,6 en 8
2-2 Street Soccer voor groepen 5, 6 en 8. Je moet je per tweetal opgeven
Opgeven op het inschrijfformulier bij de leerkracht.

