20 september 2019
Medewerkersdag Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
Afgelopen maandag vond de jaarlijkse medewerkersdag plaats. We kijken terug op
een mooie, inspirerende dag met twee fantastische, motiverende gastsprekers en
verschillende interessante workshops. We hebben met het team de inhoud van de
verschillende workshops uitgewisseld en besproken wat er voor basisschool Sint Jozef
interessant is.
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Kinderpostzegels 2019
Vandaag hebben de kinderen van groep 8 een informatie enveloppe over de
Kinderpostzegelactie mee naar huis gekregen. Aanstaande woensdag gaan de vier
jongens van groep 8 de Kinderpostzegels verkopen.
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Belangrijke data
Zo. 22/09 Sjuul (groep 1) jarig

Gymkleding en gymschoenen
Het valt ons op dat het steeds vaker gebeurt dat kinderen geen gymschoenen of
aparte gymkleding mee naar school nemen op donderdag. Gymmen zonder
gymschoenen is niet verantwoord. We vragen u dan ook met klem om iedere
donderdag passende gymschoenen mee te geven naar school. Daarbij zijn er enkele
kinderen in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) die gymmen in de kleding die ze ook naar
school aan hebben. We vinden het wel zo fris als er aparte gymkleding gedragen
wordt. De kinderen zijn vaak hard aan het werk en transpireren flink. Een fris shirt na
de gymles is dan geen overbodige luxe.

Wo. 25/09 Start Kinderpostzegelactie
Vr. 27/09 13.30 uur talentenshow
Ma 30/09 Gildefeesten/studiedag, groep 1
t/m 8 vrij
Di. 01/10 10.30 uur start school

Aardrijkskundetoets groep 6/7/8
Aanstaande donderdag hebben de kinderen van
groep 6, 7 en 8 de eerste aardrijkskundetoets. Het
thema is: “de kaart”. Deze week hebben de
kinderen een samenvatting en een topografieblad
mee naar huis gekregen om te leren. Ook mogen
de kinderen een aardrijkskundeboek mee naar huis nemen om te
leren. Ze krijgen twee cijfers: een cijfer voor de theorie en een cijfer
voor de topografie.

Kinderboekenweek
In de bijlage treft u informatie van
de bibliotheek in Wijchen aan.
Tijdens de Kinderboekenweek
worden hier weer tal van activiteiten
georganiseerd.

Techniek
Afgelopen woensdag hebben we voor de eerste keer dit schooljaar met de techniekdozen gewerkt. Groep 6 t/m 8 heeft in het
mooie handvaardigheidslokaal gewerkt. Bedankt ouders en Harry voor de hulp.

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

Tutorlezen
Hieronder treft u enkele foto’s aan van het tutorlezen van afgelopen woensdag. Voortaan starten we
iedere woensdag de schooldag met tutorlezen door de hele school.

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

Cursus voor ouders/opvoeders van pubers
Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders van
pubers.
De volgende cursus start op: woensdag 25 september van 19:00 uur tot 21.00 uur. Het zijn zes bijeenkomsten en er zijn geen kosten
aan verbonden.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail:
j.warris@meervoormekaar.nl
Thema’s die aan bod komen zijn:
-

Waarom is een puber anders;

-

conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen

-

hoe kun je gedrag van je puber veranderen;

-

hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;

-

de rol van sociale media en internet in het leven van je kind

alcohol, drugs: wat moet je er mee;
-

puber op vrijersvoeten;

wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.

Aanmelden voor de volgende cursus kan ook vanaf nu.

Wijchen staat stil
Het anders zo levendige Wijchen centrum staat, op zondag 29 september, even
stil. Op deze koopzondag zullen, tussen 13.00 en 17.00 uur, maar liefst 28
professionele Living Statues oftewel levende standbeelden door het hele centrum
te bewonderen zijn.
Voor de kinderen is er op de Markt een spectaculaire (gratis) activiteit; hoe word ik
een Living Statue?
Je wordt geschminkt, aangekleed en je leert hoe je het beste als levend beeld kunt
gaan staan. Hiervoor zijn slechts 75 plekjes beschikbaar, opgeven kan via
basjansen79@live.nl dus wees er snel bij want vol=vol.

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

