15 november 2019
Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft afgelopen dinsdag voor het eerst vergaderd. Wat een mooie
plannen hebben ze en wat zijn ze enthousiast! We verwachten dat deze
leerlingenraad een hoop van zich laat horen komend schooljaar!!
In de bijlage treft u naast de notulen van de MR vergadering ook de notulen van de
leerlingenraadvergadering aan. De voorzitter van de leerlingenraad is Floor (groep 6).
Pelle (groep 7) heeft de taak van notulist op zich genomen.
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In deze nieuwsbrief
Leerlingenraad
Controledictee groep 6 & 7
Controledictee groep 8

Controledictee groep 6 & 7
Maandag 18 november hebben de leerlingen van groep 6 en 7 een controledictee.
Hierbij komen de volgende spellingcategorieën aan bod.

Groep 6

Sinterklaas
Wijchens Kinderdictee
Leerplichtambtenaar Wijchen

Woorden met b die klinken als p (krab, absoluut)
Woorden th die klinken als t (apotheek, thuis)
Verkleinwoorden met aatje, ootje, uurtje (autootje, extraatje)

Notulen MR

Woorden met c die klinken als k (actief, cavia)
Woorden met c die klinken als s (cement, centrum)
Woorden met -ig en- lijk (jarig, afzonderlijk)
Verkleinwoorden met –je of nkje (armbandje, kettinkje)
Verkleinwoorden met –etje (belletje, sterretje)

Talentenshow

Groep 7

Controledictee groep 8
Vrijdag 22 november hebben de leerlingen van groep 8 een controledictee. Hierbij
komen de volgende spellingcategorieën aan bod.
Samenstellingen met een koppelteken (zee-egel, diploma-uitreiking)
Woorden met een trema (knieën, bacteriën)
Woorden met ’s (’s morgens, piano’s)

Stal voor het paard van Sinterklaas
Diep in het bos

Sinterklaastijd: hoe houd je het gezellig?

Belangrijke data
Za. 16/11 Yadi (groep 3) jarig

Za. 16/11 Sinterklaas komt aan in
Nederland
Wo. 20/11 Ries (groep 7) jarig

Sinterklaas
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas aan in Nederland. Een spannende tijd voor de
kleinsten onder ons!! Donderdag 21 november gaan de kinderen van de bovenbouw
(groep 6/7/8) lootjes trekken. Alle kinderen krijgen 2,50 euro en kopen een kleinigheidje voor degene die ze getrokken hebben. Uiteraard wordt er een mooie surprise
omheen geknutseld. De surprises zijn ieder jaar weer prachtig en we willen u vragen
om de surprises niet in te pakken. Zo ziet het er allemaal extra feestelijk uit!
Op pagina 3 vindt u nog nuttige informatie vanuit de GGD over de Sinterklaastijd.

Wo. 20/11 Techniek groep 1 t/m 8
Do. 21/11 Lootjes trekken bovenbouw

Wijchens Kinderdictee
Siem is afgelopen woensdagochtend naar Wijchen gegaan om mee te doen aan het
Wijchens Kinderdictee. Hij is in de top 10 geëindigd, we zijn echt trots op hem!!
Leerplichtambtenaar Wijchen
Deze week is de leerplichtambtenaar op bezoek geweest en zijn we bijgepraat over de
verschillende soorten verzuim (luxe verzuim, ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en
ongeoorloofd verzuim). Gelukkig kunnen we vermelden dat het verzuim bij ons op school
laag is. Wel zijn leerkrachten verplicht om het te laat op school komen te gaan
registreren. Bij 10 x te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.
Binnenkort verschijnt er een nieuw verzuimprotocol. Zodra dat beschikbaar is, stellen we
u op de hoogte.

Notulen MR
In de bijlage treft u de notulen aan
van de laatste MR vergadering die
op 9 oktober 2019 was.

Stal voor het paard van Sinterklaas
Aankomende maandag wil groep 4/5 in een hoekje bij groep 4/5 op de gang, een stal/schuilplaats voor het paard van Sinterklaas
in de school bouwen. We kunnen wel een aantal spullen daarvoor gebruiken. Wie heeft er een bak voor voer, emmer voor water,
attributen voor de verzorging van het paard? Denk ook aan winterwortels en appels.
Alle spullen mogen in groep 4/5 of op de gang bij groep 4/5 gelegd worden. We hopen dat er veel spullen komen, dan kunnen
we een fijne stal maken.
Diep in het bos
Vrijdag kwam Ingrid Giesbers van Cultuurknooppunt Wijchen een gastles in groep 4/5 geven. Als echte kunstenaars werd eerst
de achtergrond geschilderd en pas daarna de bomen. Het thema was “diep in het bos”. De kunstenaar Vincent van Gogh diende
als inspiratiebron. Er werd veel bij elkaar gekeken en er werden veel complimenten aan elkaar uitgedeeld. Wat een leuke les was
dat!!

Talentenshow
Vanmiddag stond de talentenshow weer op het programma en wat hebben we weer genoten van onze talentjes op school! Pelle
hield een fantastische en leerzame presentatie over potten bakken. Een grote groep dansers uit alle klassen voerde de dans van
afgelopen zaterdag nog een keer op. En Luuk en Tijl hebben ten slotte allebei een gedicht voorgedragen.

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

Sinterklaastijd: hoe houd je het gezellig?
Bijdrage van Anneke Jansen, jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid
Sinterklaas is in het land! Een leuke, maar ook vaak spannende tijd voor kinderen. De winkels liggen vol met pepernoten en
chocoladeletters. Reclamefolders met speelgoed vallen bijna dagelijks op de deurmat. En: ‘wanneer en hoe vaak mag ik mijn
schoen weer zetten?’. December is een tijd waarin het soms lastig is om je kind(eren) rustig te houden. Logisch dat kinderen
hierop reageren: slecht slapen, weinig eetlust of druk gedrag… Herkenbaar in deze tijd?
In het filmpje ‘Sinterklaas in het land’ van GroterWorden.nl krijg je tips:

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. Bellen of mailen voor een afspraak kan altijd.
Telefoon: 06-51304812
Email: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
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