10 januari 2020
Start juf Marieke
Beste ouders,
Wat een fijne eerste week heb ik gehad! Ik heb al heel veel geleerd van en met de
kinderen. We zijn gestart met het thema winter.
Alhoewel het buiten nog niet echt winters aandoet, hangen de sneeuwvlokken al in de
klas. De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben geleerd om met hun vingers te flitsen.
Hieronder op de foto zichtbaar. Ze kunnen thuis vast vertellen hoe dat in zijn werk ging.
Ook voor de ouders van de kinderen die niet in groep 1/2/3 zitten; ik ben te bereiken op
marieke.kersten@kansenkleur.nl.
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Belangrijke data
Wo. 15/01 Daan (groep 5) jarig

Wo. 15/01 13.00 uur techniek
groep 1 t/m 8
Do. 16/01 Luizencontrole

Infographic Maaswaal College
Vr. 17/01 Adviesgesprekken groep 8
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben woensdag infographics mee naar huis gekregen.
Deze infographic voorziet ouders en verzorgers van de leerlingen van relevante en
interessante informatie over de school. De infographic is gemaakt vanuit de belevingswereld
van de leerling (voorkant) en de ouders (achterkant).

Belangrijke data:

Informatieavond alle opleidingen:
Scholenmarkt regio Nijmegen:
Open lesavond:
Open lesavond*:
Open dag:

maandag 20 januari om 18.30 uur, locatie Oosterweg
dinsdag 21 januari om 18.30 uur, locatie Oosterweg
woensdag 12 februari om 18.30 uur, locatie Veenseweg
donderdag 13 februari om 19.30 uur, locatie Oosterweg
zaterdag 15 februari van 10.00 tot 15.00 uur, beide
locaties

*Meer informatie voor ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte

Ouders kunnen hun kind vanaf 12 februari 2020 aanmelden. Tijdens de open dag op 15
februari kan het aanmeldformulier ook worden ingeleverd. De aanmeldingstermijn sluit op
28 februari 2020.

Adviesgesprekken groep 8
In plaats van donderdag 16 januari zullen we op vrijdag 17 januari de adviesgesprekken
van groep 8 voeren. Hierbij mogen de leerlingen zelf aanwezig zijn en krijgt u het
aanmeldformulier dat u nodig heeft om uw kind aan te melden op het voortgezet
onderwijs . Maandag hangt een inschrijflijst klaar. Mocht u vrijdag niet kunnen, maakt u
dan even een afspraak met juf Daniëlle of juf Helmie?

Aardrijkskundetoets groep 5
Volgende week woensdag (15 januari) hebben de kinderen van groep 5 een
aardrijkskundetoets. Het hoofdstuk gaat over water. Zo hebben de leerlingen geleerd
over water winnen, kunnen ze vakken opzoeken op de kaart, weten ze dat drinkwater
wordt gemaakt van grondwater en kennen ze de lange en korte kringloop van het
water. Ook hebben ze geleerd dat water uit spaarbekkens wordt gezuiverd. Op
woensdag hebben de leerlingen een samenvatting en oefenvragen meegekregen naar
huis. Daarnaast mogen de leerlingen een boek lenen van school om uit te oefenen.
CITO-toetsen
De periode van de CITO-toetsen is weer aangebroken. Volgende week vrijdag, 17
februari, beginnen de kinderen van groep 2/3 met de toetsen. Op maandag 27 januari
starten de kinderen in groep 4 t/m 8 met de toetsen. Op vrijdag 7 februari is de
toetsperiode weer afgelopen.

Onthulling Jeugdstadhouder en Adjudanten
Vanmorgen was het dan zover: de onthulling van onze Jeugdstadhouder en zijn
Adjudanten. Wat was het leuk dat Stadhouder Tim en zijn gevolg ook allemaal
aanwezig waren om de kersverse Jeugdstadhouder en zijn adjudanten te
onderscheiden. Dit jaar zwaait Kevin als Stadhouder met de scepter en zal daarin
ondersteund worden door Luc, Gijs en Daan.

Een mooi bouwwerk gemaakt
door Bas, Sanne en Jet

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

