1 november 2019
Wijchens kinderdictee
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 6 het dictee gemaakt voor de
voorronde van het Wijchens Kinderdictee. Deze voorronde heeft op school
plaatsgevonden. Siem heeft het dictee het beste gemaakt en mag Sint Jozef
vertegenwoordigen op het Wijchens Kinderdictee op woensdag 13 november. Deze
finale vindt plaats op het Maaswaal College. Gefeliciteerd Siem!

Jaargang 21, nummer 10

In deze nieuwsbrief
Wijchens Kinderdictee
Leerlingenraad
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Citotoetsen en oudergesprekken groep 8
Gids voortgezet onderwijs
Samenwerken in groep 1/2/3
Techniek groep 1 t/m 8
Sint Maarten

Belangrijke data
Wo. 06/11 Studiedag team, groep
1 t/m 8 vrij
Vr. 08/11 Verkiezingen leerlingenraad

Leerlingenraad
Vandaag hebben de kandidaten voor de leerlingenraad zich gepresenteerd. Door
middel van een korte presentatie lichtten de kinderen toe waarom er volgende week
op hen gestemd moet worden. We zijn benieuwd en houden u uiteraard op de
hoogte!
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Op dinsdag 12 november worden de eerste oudergesprekken van dit schooljaar
gevoerd. U kunt zich vanaf maandag inschrijven voor deze oudergesprekken op de
inschrijflijsten die bij de klassen hangen. In verband met de Citotoetsen van groep 8
vinden de gesprekken met ouders van leerlingen uit groep 8 plaats in
week 48: maandag 25, dinsdag 26 of vrijdag 29 november. De intekenlijsten hiervoor
hangen ook op het whiteboard in de gang.
Citotoetsen en oudergesprekken groep 8
Deze week zijn de kinderen uit groep 8 begonnen met de laatste Citotoetsen vanuit
het leerlingvolgsysteem. We nemen ongeveer twee weken de tijd om deze toetsen af
te nemen. Omdat we tijdens de oudergesprekken over de leerlingen uit groep 8 een
voorlopig advies uitbrengen, willen we deze gegevens graag meenemen in het
gesprek. De oudergesprekken voor groep 8 zijn dan ook in week 48. U kunt hiervoor
gewoon inschrijven op de intekenlijst.

Gids voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 hebben
vandaag een gids mee naar huis
gekregen met informatie over het
voortgezet onderwijs.

Samenwerken in groep 1/2/3
Wat kunnen ze al goed samenwerken! De opdracht was: Maak samen een verhaaltje of gedichtje over reizen.

Techniek groep 1 t/m 8
Afgelopen woensdag stond er weer techniek op het programma. Er is fijn gewerkt. Bedankt ouders voor de hulp!
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Sint Maarten
Het is alweer november en langzaam komt Sint Maarten in zicht. Het is de Niftrikse traditie om op 10 november langs de deuren
te gaan om te zingen en beloond te worden met wat lekkers. Dit jaar valt 10 november op zondag. Daarom is besloten dat dit
jaar de kinderen wel op 11 november na school langs de deuren gaan. Het is aan de ouders zelf om dit te begeleiden en te
regelen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen niet aan (te veel) gesloten deuren komen, hierbij het verzoek om dit ook aan
andere inwoners van Niftrik kenbaar te maken.
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