23 augustus 2019
Start schooljaar 2019-2020/inloopavond
Afgelopen maandag zijn we weer opgeladen en vol energie gestart met het nieuwe
schooljaar in de prachtig ingerichte school. Wat is het mooi geworden!!
Aanstaande dinsdagavond is de inloopavond en mag iedereen tussen 18.30 uur en
19.30 uur de school komen bewonderen. De kinderen kunnen die avond precies
uitleggen hoe het allemaal werkt op school!
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Alarmformulieren + ouderhulpformulier
Vandaag hebben de jongsten van het gezin de jaarlijkse alarmformulieren mee naar
huis gekregen. We vragen u deze in te vullen. Op de achterkant staat informatie over
AVG, de privacywet, en geeft u al dan niet toestemming om foto’s te gebruiken voor
onder andere het Wijzertje. We ontvangen het formulier, één per gezin, volgende
week graag ingevuld en ondertekend terug.
We hebben nog niet van alle gezinnen het ouderhulpformulier ontvangen. Wilt u het
alsnog inleveren? Het formulier staat nog een keer in de bijlage van deze mail.

Nieuwe taal– en spellingmethode
We zijn deze week begonnen met de nieuwe taal– en spellingmethode: Taal Actief 4.
Een verschil met de oude versie is onder andere dat er in groep 6 al wordt gestart met
werkwoordspelling in plaats van in groep 7. Tevens hebben de kinderen naast een
werkboek spelling ook een werkboek taal. Iedere taalles wordt aangeboden op 3
niveaus. Door middel van een instapoefening bepalen de kinderen (met de leerkracht)
op welk niveau ze de taalles gaan maken.
Naast boeken en schriften is er ook oefensoftware om op school te oefenen. Per week
krijgen de kinderen 2 kleine woorddictees in de spellinglessen.
Hiermee komt het signaaldictee te vervallen. Deze week hebben de kinderen van groep
4 t/m 8 een oefenblad met woorden die ze thuis kunnen oefenen mee naar huis
gekregen. De datum van het (controle)dictee is donderdag 12 september.

Agenda groep 7/8
Wisselcollectie bibliotheek Wijchen
Project reizen in de onderbouw
Eerste schooldag in de onderbouw
Buitengymles
GGD

Belangrijke data
Za. 24/08 Daan (groep 8) jarig

Zo. 25/08 Tijl (groep 5) jarig

Di. 27/08 18.30 - 19.30 uur inloopavond
op school

Agenda groep 7/8
In groep 7/8 werken de kinderen met een agenda. Veel kinderen hebben al een
agenda en daar hebben we al gebruik van gemaakt. Het dictee op 12 september
staat erin en ook de datum waarop de kinderen in de bovenbouw hun presentatie
gaan geven dit jaar staat als het goed is al in de agenda genoteerd. Enkele kinderen
hebben nog geen agenda. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een agenda heeft en
deze iedere dag meeneemt naar school? De kinderen in groep 6 mogen uiteraard ook
een agenda meenemen, maar dit is nog niet noodzakelijk.
Wisselcollectie bibliotheek Wijchen
Aanstaande woensdag, 28 augustus, worden de bibliotheekboeken op school weer
omgewisseld. Als u nog boeken van school thuis heeft liggen, wilt u deze dan vòòr
woensdag inleveren op school? Bedankt!
Project reizen in de onderbouw
De kinderen in de onderbouw mogen allemaal 1 voorwerp meenemen naar school dat te
maken heeft met hun vakantie/het thema reizen.

Wo. 28/08 Bas (groep 1) jarig

Do. 29/08 buitengymles Niftrik
Di. 03/09 studiedag team, groep 1 t/m 8
vrij

Eerste schooldag in de onderbouw
De eerste dag in het nieuwe lokaal!
Ook kwam Bas meteen wennen en als hij volgende week 4 wordt, komt hij iedere
dag naar school.
Alvast een fijne tijd op onze school!

Buitengymles
Aangezien de gymzaal wordt verbouwd, is deze week de gymles buiten op school gegeven. Wouter is naar Sint Jozef gekomen en
heeft op het grasveld een gymles gegeven aan de kinderen van groep 5 t/m 8 waar samenwerken centraal staat. Wat kunnen “onze
kinderen” goed samenwerken, een genot om te zien! De kinderen kwamen laaiend enthousiast weer binnen. Volgende week zal de
gymles, bij droog weer, nog één keer op het grasveld bij school plaatsvinden. Daarna gaan we weer gewoon met de bus naar de
gymzaal in Wijchen.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Weer naar school! Tips om te wennen
Bijdrage van Anneke Jansen, jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid
De vakantie zit erop. De kinderen gaan weer naar school. Het is vast een beetje wennen! Want tijdens de vakantie mag
je kind vaak wat later naar bed, eten jullie niet stipt om 18.00 uur, zijn er geen sportclubjes en zie je wel wat je gaat
doen op een dag. Geen gehaast, geen gedoe, lekker relaxed! Daar is de zomervakantie voor!
Hoe zorg je ervoor dat je weer terug in het ritme komt? Ik geef jullie graag wat tips:



Doe rustig aan de eerste weken. Geef je kind tijd om uit te rusten na schooltijd en maak niet te veel speelafspraakjes. De eerste schooldagen kunnen best vermoeiend zijn.



Maak je niet te druk dat jullie niet meteen weer in het oude ritme zitten. Maar maak wel duidelijke afspraken over
bijvoorbeeld bedtijd. Je kunt afspreken dat je kind niet gelijk hoeft te slapen om 19.30 uur, maar wel dat hij in zijn
bed ligt (te lezen). Zo komt hij tot rust. Geleidelijk aan komt je kind dan weer in het juiste ritme.



Niet alleen je kinderen, maar ook jij moet weer wennen aan het ‘normale’ ritme. Geef ook jezelf tijd en rust om weer
terug te komen in de regelmaat.



Heeft je kind een nieuwe juf of meester? Ga samen met je kind even kennismaken om het ijs te breken.



Gaat je kind voor het eerst naar school? Bekijk het filmpje ‘Naar de basisschool’ van GroterWorden.nl.

Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen:
onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei,
ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Neem gerust contact met me op via:
Telefoon: 06 51304812
E-mail: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl
Hartelijke groet Anneke Jansen
www.ggdgelderlandzuid.nl
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