7 februari 2020
Studiedag team
Op dinsdag 11 februari heeft het team een studiedag, de kinderen van groep 1 t/m 8
zijn die dag vrij. Op deze studiedag gaan we aan de gang met de rapporten, die de
kinderen op 20 februari mee naar huis krijgen. Ook gaan we de Midden-CITO’s op
groeps– en kindniveau bekijken, interpreteren en evalueren. Naar aanleiding van de
resultaten van de MiddenCITO’s stellen de leerkrachten ook weer een groepsplan op
voor de komende periode. Op 18 februari is er, na schooltijd, een zorgvergadering
waarin we per groep de resultaten bespreken en eventuele actiepunten/
aandachtspunten formuleren. Hennie Biemond, college van bestuur
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur, zal bij dit zorgoverleg aanwezig zijn.
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Werkstuk maken in groep 6/7/8
De kinderen in groep 6/7/8 hebben deze week uitleg gekregen over hoe ze een
werkstuk moeten maken. Ook hebben ze een uitlegblad mee naar huis gekregen. Op
vrijdag 15 mei moeten de kinderen een werkstuk inleveren. Uiteraard maken we
onderscheid in een werkstuk gemaakt door een leerling in groep 6 en een werkstuk
gemaakt door een leerling in groep 8.
Op het informatieblad staat precies wat we van de kinderen verwachten. Het blad is
klassikaal uitgebreid besproken. Indien er vragen zijn, trek dan tijdig aan de bel. Het
maken van een werkstuk kost tijd, laat uw kind niet op het laatste moment beginnen.
Het is de bedoeling dat het werkstuk thuis wordt gemaakt. Uiteraard mogen de
leerlingen wel vragen stellen op school over het werkstuk.

Ziekenhuisopname Raph
Vorige week vrijdag is Raph (groep 2) opgenomen in het ziekenhuis in
verband met zijn epilepsie. Hij zal daar zeker tot de carnavalsvakantie
verblijven. Hij vindt het heel erg leuk om post te ontvangen. Mochten de
kinderen post willen sturen, dan is dit het adres:
Epilepsie centrum Kempenhaeghe
T.a.v. Afdeling 7 / Raph Bourgondiën
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze

Carnaval
Vrijdag 21 februari is het weer zover, carnaval op onze school. Het programma
start om 8.30 uur met de binnenkomst van de Stadhouder en adjudanten. In de
ochtend gaan de kinderen knutselen en in de diverse lokalen worden spelletjes
gedaan. Er is in het café aanmaaklimonade/ chocomelk, broodjes knakworst en
tosti’s. De kinderen hoeven deze dag dus geen eten en drinken mee te nemen!
Vanaf 12.15 uur zijn alle ouders welkom om te komen kijken. Er zijn optredens
van de verschillende groepen, Prins Jurgen d’n Urste en zijn gevolg komen, het
Urner Kabinet en de Neutekrakers.
Om 13.15 uur start de optocht door Niftrik, onder begeleiding van de blauwe
Blazers. Na de optocht gaan de kinderen naar hun eigen lokaal en vertrekken
vanaf daar naar huis.
Wilt u uw kind geen confetti (serpentines mogen wel) meegeven naar school.
(Speelgoed)wapens zijn ook vandaag niet toegestaan.

En we maken een salto!!!

Belangrijke data
Di. 11/02 Joey (groep 6) jarig

Di. 11/02 Studiedag team groep 1 t/m 8
vrij

Welk ijs smelt het snelst?
Afgelopen week heeft groep 1-2-3 een ijsexperiment uitgevoerd. We vroegen ons af wanneer ijs het snelst zou smelten.
We hebben water, zout en suiker gebruikt om hier achter te komen. Hieronder kun je zien en lezen wat we geleerd hebben.’

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

Gedichtenwedstrijd bovenbouw
In het voorjaar doet de bovenbouw mee aan een gedichtenwedstrijd en krijgen we een gastles georganiseerd door het Hospice
in Wijchen. Afgelopen weken hebben de kinderen van de bovenbouw alvast les gekregen over hoe je een gedicht schrijft en
waarom je een gedicht schrijft; een gedicht hoort je te raken, zal een emotie opwekken: vrolijk/verdrietig/blij/boosheid… De
kinderen zijn zo serieus aan het werk gegaan en waren erg onder de indruk van dit thema. Dit zie je terug in de schitterende
gedichten over dit “zware thema”! Hieronder drie voorbeelden van gedichten van Luuk (groep 6), Luc (groep 8) en
Eva (groep 7). Hier worden we even stil van….

Daar lig je dan in de kist
Zo eenzaam als een wolk mist
Iedereen heeft al afscheid genomen
Al je kennissen zijn naar je begrafenis gekomen
Daar lig je dan eenzaam en alleen
Met alle doden om je heen
Luc

Dood

Hospice

Ik ben ziek,
Ik ben heel erg ziek.
Ziek lig ik in bed,
Ik denk aan een ridder die mij redt.
Van de dood zal hij mij redden,
Maar er gebeurt niks, nee ik lig nog steeds naast dezelfde bedden.
Je probeert te stralen als een robijn,
Maar je weet dat dit je laatste dag zal zijn.

Ook al ga ik straks sterven,
Dat laat de pret niet bederven.
Het is hier leuk,

Ik lig er soms van in een deuk.
Het is wel een rare gedachte dat je zo gaat,

Dan denk je aan je jeugd ,
Dat was een tijd van veel ondeugd.

En de wereld achter je laat.

Wat hadden we toen een lol,
We gingen echt uit onze bol.

Maar een keer moet je gaan,

Nu lig ik hier in bed,
Met geen mens die op mij let.
Want ik ga dood.
Door Luuk Straten

Naar de hemel en de maan.
Maar omdat we samen zijn,
Vind ik het toch heel fijn.
Het blijft leuk,
Het is net een spreuk.
Van Eva

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

En we maken een salto!!!
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 geoefend met salto’s maken. Wat een kanjers zijn het toch: ieder
op zijn eigen niveau, ieder zijn eigen grenzen opzoekend en allemaal opperst geconcentreerd.

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

