16 januari 2020
Staking onderwijs
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari wordt er in het onderwijs gestaakt. Het team van
Sint Jozef heeft besloten niet aan deze staking deel te nemen. Het zijn dus gewone
lesdagen voor de kinderen en leerkrachten.
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Nieuws van de leerlingenraad
Afgelopen dinsdag kwam de leerlingenraad voor de tweede keer bij elkaar. Het was een
zinvolle en leuke vergadering. De leerlingenraad heeft een ideeënbus gemaakt. In deze
bus mogen ook ouders ideeën stoppen die zinvol zijn om in de leerlingenraad te
bespreken. De ideeënbus vindt u op de kast in de gang, tegenover de koffiekamer. Pelle
heeft de notulen uitgewerkt, deze vindt u als bijlage bij dit Wijzertje.
Op dinsdag 10 maart is de volgende leerlingenraadvergadering.
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Eindtoets groep 8
De Samenwerkingsstichting Kans en Kleur heeft besloten dat we ook dit schooljaar weer
de IEP-Eindtoets zullen afnemen bij de leerlingen van groep 8. Op woensdag 15 en
donderdag 16 april zullen we de IEP-toets afnemen bij de kinderen van groep 8. Van
tevoren oefenen we de vraagstelling met een oefenboekje, zodat de leerlingen weten hoe
de toets eruit komt te zien en wat voor vragen ze kunnen verwachten.
Bibliotheekboeken inleveren
Inmiddels is de nieuwe collectie bibliotheekboeken op school gebracht. De oude collectie
wordt binnenkort opgehaald. Indien uw kind nog boeken thuis heeft van de vorige
collectie, wilt u deze dan volgende week inleveren? Dank u wel!

Logeren op school
Techniek

Belangrijke data
Do. 23/01 Sil (groep 7) jarig

Vr. 24/01 groep 6/7/8 naar voorstelling
Trash op Maaswaalcollege
Vr. 24/01 13.30 uur talentenshow

Informatieavond sociale media
Op dinsdagavond 11 februari komt Josien Warris van
MeerVoormekaar op basisschool Roncalli in Balgoij informatie
geven aan ouders over sociale media. Ook ouders van de overige
kleine scholen zijn van harte welkom om deze avond aan te
schuiven. De datum, 11 februari, staat al vast. Om 19.15 uur is de
inloop. Van 19.30 tot 21.00 uur is het programma. Meer informatie
volgt op een later tijdstip.

Voorstelling op Maaswaal College
Vrijdag 24 januari gaan de kinderen van groep 6/7/8 naar de voorstelling Trash, een
interactieve, muzikale voorstelling over duurzaamheid en milieu.
Deze voorstelling is tot stand gekomen op verzoek van de MR van het Maaswaal College.
Het Maaswaal College besteedt de gelden die bespaard zijn door de staking van 6
november 2019 aan een gezamenlijke activiteit voor het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs.
De voorstelling vindt plaats op het Maaswaal College Veenseweg en begint om 11.15
uur. We willen om 10.45 uur vertrekken vanuit Niftrik. Welke ouders willen de leerlingen
uit groep 6/7/8 rijden en tevens de voorstelling bijwonen? We zijn op zoek naar nog drie
rijouders. Indien u kunt/wilt rijden kunt u dit doorgeven aan juf Daniëlle.

Talentenshow
Vrijdag 24 januari om 13.30 uur is er
weer een talentenshow. Iedereen is
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Techniekwedstrijd groep 8
Dit jaar doen de kinderen van groep 8 weer mee aan de techniekwedstrijd die georganiseerd wordt binnen
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. We houden u via het Wijzertje op de hoogte van deze techniekwedstrijd.

Logeren op school
Dit jaar stond het logeren op school op het programma voor groep 7/8, maar door gewijzigde regels bij de gemeente Wijchen
kunnen we de vergunning niet meer kosteloos aanvragen. De kosten zijn over de 300,- euro. Dit vinden wij te gek voor een
nachtje logeren op school. We willen graag op zoek naar een alternatief en nodigen ouders (van groep 7/8) uit om mee te
denken. Als u wilt meedenken, laat het dan even weten aan juf Daniëlle of juf Helmie. Dan prikken wij een moment om te
brainstormen.

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

Techniek
Afgelopen woensdag was er weer techniek. Hieronder enkele foto’s van de technieklessen in groep 1/2/3 en 4/5.

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

