11 oktober 2019
Gastles brandweer
Dinsdag 22 oktober verzorgt de brandweer Gelderland-Zuid een gastles in de
bovenbouw. Centraal staat het thema brandpreventie. De voorlichting bestaat uit een
interactief programma van ongeveer een uur. Aan het einde van de les krijgen alle
kinderen een enveloppe mee met informatie voor thuis.
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Geschiedenistoets groep 6/7/8
Maandag 21 oktober hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een geschiedenistoets.
Groep 6 gaat in op de Gouden Eeuw. Waarom was deze tijd bijzonder voor
Nederland? Waarom noemen we deze eeuw de Gouden Eeuw?
Groep 7 leert over de periode tussen de tijd van de jagers en boeren en de tijd van
de Grieken en Romeinen. Het eerste tijdvak gaat over de prehistorie, de tijd dat de
mensen nog niet schreven. Het tweede tijdvak is dat van de Romeinen. Veel dingen
die de Romeinen ons geleerd hebben, gebruiken we nu nog.
Ook bij groep 8 gaat het over de tijdvakken: de tijd van de jagers en boeren en de
tijd van Grieken en Romeinen. De prehistorie eindigt als de legers van de Romeinen
Nederland binnenvallen. Dan begint de historie.

Welkom Raph
Pleegouders zijn van onschatbare waarde
en heel hard nodig

Belangrijke data
Zo. 13/10 Siem (groep 6) jarig

Ma. 21/10 8.30 uur einde herfstvakantie

Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek zit er weer op. We hebben verschillende leuke/leerzame
activiteiten gedaan. Vandaag is de Kinderboekenweek afgesloten met de
kinderboekenruilbeurs, is er voorgelezen in groep 1/2/3 en was de prijsuitreiking van
de Gouden en Zilveren Griffel en Penseel. Jörg, wat heb je de prijzen weer mooi
gemaakt!!! Dank je wel!
De Zilveren Penseel is gewonnen door: Yadi. De Gouden Penseel is door Sanne
meegenomen naar huis.
De Zilveren Griffel is gewonnen door: Daan Uijen. En het mooiste verhaal, de Gouden
Griffel is met Luuk mee naar huis. Gefeliciteerd met jullie prijzen.

Di. 22/10 gastles brandweer groep 6/7/8
Wo. 23/10 groep 4/5 naar de Scheerskamp
Do. 24/10 luizencontrole

Welkom Raph
Donderdag 24 oktober start Raph bij
ons op school in groep 2. We
wensen Raph een fijne schooltijd op
Sint Jozef toe.

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

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig
“Kinderen horen thuis”, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat een veilige plek elders nodig is. Een
warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk “thuis” mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving
met school en vriendjes in de buurt. In Nederland verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij om uiteenlopende
redenen, tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Toch kan door het tekort aan pleegouders niet altijd voldaan worden
aan de wensen die er zijn voor de best passende plek voor een kind. Pleegouders worden gezocht, in alle soorten en maten en
onze gemeente wil zich hier graag voor inzetten.
Pleegzorg is er in verschillende vormen:
• Weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
• Voor zolang als nodig
• Crisispleegzorg
Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij oma
en opa, vrienden van ouders, iemand van school of de club.
Tijdens de week van de pleegzorg van 30 oktober tot 7 november 2019 wordt er zowel in de gemeente als landelijk extra
aandacht besteed aan pleegzorg en het werven van pleegouders.
Meer weten: bezoek eens de website www.ikwilpleegouderworden.nl.
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