8 november 2019
Onze nieuwe collega stelt zich voor
Zoals u weet gaat juf Connie per 1/1/2020 met pensioen. De sollicitatieprocedure zit
er inmiddels op en we zijn blij u te mogen voorstellen aan onze nieuwe collega:
Marieke Kersten. In de komende periode tot aan kerst zult u haar al geregeld op
school aantreffen. Na de kerstvakantie draait Marieke op dinsdag, woensdag en
donderdag groep 1/2/3.
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Hallo!
Ik zal me even voorstellen: ik ben Marieke Kersten, 37 jaar en
woon in Wijchen.
Samen met mijn vriend Jeroen heb ik twee kinderen: Maik (8) en
Anoek (4). Ik houd van korfballen en hardlopen.
De afgelopen periode ben ik werkzaam geweest in de
vervangerspool van Kans en Kleur. Vanaf januari 2020 zal ik in
groep 1/2/3 werkzaam zijn. Voor die tijd kun je mij ook al
tegenkomen op school, dan ben ik al druk achter de schermen
bezig. Ik heb er heel veel zin in. Tot ziens!
Groetjes Marieke
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Belangrijke data
Leerlingenraad
Vandaag hebben de kinderen uit groep 4 t/m 8 gestemd op kandidaten voor de
leerlingenraad. De volgende leerlingen hadden de meeste stemmen en nemen dit jaar
plaats in de leerlingenraad: Daan Lemmers, Pelle, Floor, Luuk en Daan Uijen.
Aangezien er op de vierde plek twee leerlingen met een gelijk aantal stemmen is
geëindigd, hebben we ervoor gekozen om dit jaar vijf leerlingen in de leerlingenraad
te plaatsen. Gefeliciteerd, we hopen dat jullie vele mooie ideeën aandragen!
Volgende week dinsdag, 12 november, zal de eerste leerlingenraadvergadering
plaatsvinden.

Di. 12/11 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Wo. 13/11 Siem naar de finale van het
Wijchens Kinderdictee
Vr. 15/11 Talentenshow

Inschrijven oudergesprekken
groep 1 t/m 8
Nog niet alle ouders hebben
ingetekend voor een gesprek over
hun kind met de leerkracht. We
zouden het heel fijn vinden als
iedereen zich intekent of een andere
afspraak maakt met de leerkracht.

Aardrijkskundetoets groep 5
Op woensdag 13 november heeft groep 5 de tweede aardrijkskundetoets. Het gaat dit keer over wonen: het gebruiken van een
plattegrond, wonen in een stad of op het platteland en wonen in het centrum of in een buitenwijk. Ook hebben we geleerd dat
er soms nieuwe buitenwijken worden gebouwd aan de rand van een stad of dorp. De kinderen hebben een samenvatting
meegekregen met op de achterkant een aantal oefenvragen. Als ze willen mogen ze ook nog een boek mee naar huis nemen om
te oefenen.
Leesmeter en krullentijd groep 4/5
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen samen met juf Annelies besproken welke beloning zij willen voor het behalen van de
leesmeter én het verdienen van 25 krullen. Alle stemmen zijn gegaan naar het kijken van een film; voor wie wilt zelfs in pyjama.
Volgende week woensdagmiddag maken we er dus een gezellige filmmiddag van. We gaan dan met groep 4/5 de film ‘meester
spion’ kijken.

Gastles groep 4/5: “diep in het bos”
Via het cultuurknooppunt kiezen wij elk jaar een aantal activiteiten uit. Dit jaar krijgt groep 4/5 een gastles van Ingrid
Giesbers: zij komt met de leerlingen schilderen. De gastles heet “diep in het bos” en op de website staat daarover het volgende:
“Wat kom je in een bos allemaal tegen? Welke kleuren en wat voor een structuren zie je allemaal? We bekijken enkele
natuurfoto’s om kritisch anders te leren kijken. Ook om te zien hoe kunstenaars deze beelden vertalen op doek. Daarna gaan we
zelf aan de slag met verf, draad, papier en allerlei andere materialen.”
We hopen volgende week vrijdag een creatieve ochtend te hebben en de eindresultaten zien jullie terug in het Wijzertje!

Vioolles meester Hans
Afgelopen donderdag tijdens de muziekles hebben de leerlingen kennis gemaakt met de viool. Meester Hans heeft verteld hoe
een viool wordt gemaakt en hoe je een viool bespeelt. Hij had zelfs een aantal violen bij zich, zodat de kinderen alvast konden
leren tokkelen.

Schoolhandbaltoernooi groep 6/7/8
Op zaterdag 28 december, in de kerstvakantie, wordt het 42ste schoolhandbaltoernooi georganiseerd door handbalvereniging The
Flyers. De winnaars van deze dag mogen naar de Gelderse Schoolhandbal-kampioenschappen.
De kinderen van Sint Jozef uit groep 6/7/8 mogen allemaal meedoen in één team. Voor een team hebben we nodig: 6
veldspelers, 1 keeper, minimaal 2 reservespelers en één of meer ouders die het team deze dag willen begeleiden. Ook moeten er
in het team minimaal 2 meiden zitten omdat alle teams gemixt zijn.
Uiterlijk 22 november moet de school een team inschrijven. Indien uw kind mee mag en wilt doen, wilt u dan het strookje dat uw
kind deze week heeft meegekregen, invullen en laten inleveren op school? Het zou leuk zijn als Sint Jozef weer eens met een
eigen team mee kan doen!

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

Leesmeter groep 6/7/8
Afgelopen donderdagmiddag mocht bij hoge uitzondering een Playstation 4 mee naar school. Ook hadden de kinderen tablets en
mobiele telefoons mee naar school. Omdat (bijna) iedereen de boeken voor de leesmeter had uitgelezen, was dit de beloning.

Gymles balanceren
Nu de gymzaal is vernieuwd, kan meester Wouter mooie gymlessen geven en klaarzetten: zwevende banken, evenwichtsbalken,
koorddansen… Het was een spannende gymles waarbij enkele oefeningen alleen lukte met opperste concentratie.
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