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HET THEMA HERFST IN DE KLEUTER- EN PEUTERBOUW

Deze week hebben we in de speelzaal het thema ‘Herfst’ afgesloten.
De kinderen van de Unit hebben het verhaal van ‘de spin die het te druk had’ (van
Eric Carle), nagespeeld voor alle kleuters en peuters van het Noorderlicht.
Dit was het verhaal:
Op een mooie morgen werd een spin door een zachte wind weg geblazen.
Een ragfijne draad slierde achter de spin aan. Ze landde op een hek, vlak bij het
erf van een boerderij en begon een web te maken.
Er waren dieren op die boerderij: het paard, de koe, het schaap, de geit,
de eend, het varken, de poes en de hond.
Ze kwamen haar één voor één vragen iets met hen te gaan doen. Maar de spin
gaf iedere keer geen antwoord. Ze was veel te druk met het weven van haar
web. Tegen de avond vloog er een vlieg midden in het web van de spin. Toen
de uil in de nacht langs vloog vroeg ze: ‘Wie heeft dit mooie web gemaakt?’.
Maar de spin gaf geen antwoord, ze sliep, want het was een drukke, drukke
dag geweest.
Juf Willemijn
_______________________________________________________________________________

HET GROTE DICTEE WIJCHEN
Omdat wij (Eline Beenen groep 5, Tygo Span groep 4/5 en Helena
de Bruijn groep 6) de beste van de klas waren, bij het zinnendictee,
mochten wij vanmorgen (15 november) naar het MaasWaal College
voor ‘het groot dictee Wijchen’.
Er waren 14 scholen en 36 kinderen uit de groepen 5 en 6.
Toen we daar aankwamen werden we ontvangen en moesten we
onszelf voorstellen. In een lokaal werd uitgelegd wat we moesten
doen en wat ze fout telde.
We kregen het dictee en daarna hadden we pauze.
In de pauze kregen we iets te drinken en iets lekkers en we hadden
een kahoot quiz. Na de quiz was de prijsuitreiking van het grote
dictee.
Vervolgens werden we één voor één naar voren gevraagd om een
oorkonde in ontvangst te nemen.
De pen en de oordopjes kregen we ook mee naar huis.
Het was een leuke ervaring, maar het dictee was erg moeilijk.
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VERJAARDAGEN
18-11 Jaleesa van den Berk gr. 4
22-11 Ties Toonen
gr. 1b
HARTELIJK GEFELICITEERD!

SINTERKLAAS INTOCHT 2017
De landelijke intocht van Sinterklaas met al zijn Zwarte Pieten is dit
jaar op zaterdag 18 november 2017. Hij zal dan aankomen in de Friese
stad Dokkum. Sinterklaas zal verwelkomd worden door burgemeester
Marga Waanders.
Marga is blij en ook wel trots dat Sinterklaas dit jaar voor Dokkum
kiest. "Fantastisch goed nieuws voor Dokkum en de provincie Friesland, we gaan Sinterklaas heel hartelijk welkom heten!"
De Sinterklaas intocht 2017 in Nederland zal weer een groot feest
worden en ook op de televisie komen. Dat zal zijn op zaterdag 18 november en dan zal Dieuwertje Blok hier samen met reporter Jeroen
Kramer verslag van doen. Een goed team moet je niet veranderen!
THIJS
Mijn naam is Thijs Buiting ik ben
23 jaar en ik woon in een trainingshuis via Pluryn.
Sommige van jullie hebben mij al
gezien op school.
Ik ben elke dinsdag op school te
vinden van 8 tot half 12.
Ik heb zelf een beperking, ik heb
autisme, mijn vorm is PDD-NOS.
Ik vind het leuk om met kinderen
om te gaan. Daarom wou ik als
vrijwilliger op deze school werken.
En ik moet zeggen: het bevalt
me erg goed op deze school.
En als naam mogen jullie mij meneer Thijs noemen.
Groetjes Thijs Buiting

VOLGENDE INFO VRIJDAG 24
NOVEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 22
NOVEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

SINT IN WIJCHEN
Zondag 19 november komt de Sint naar Wijchen. Zeker weten! Sint is
nog zo flex en chill als maar kan, al is hij de laatste dagen wat vermoeider. Maar die Pieten van ‘m daar is serieus iets mee aan de hand.
Ze zien bleek, pips, eigenlijk ongezond. Ze zijn niet fit en slapen de
halve dag. Sinterklaas maakt zich grote zorgen! Er is voor zondag
namelijk een heel programma gepland, maar ja, wat als die Pieten liggen te pitten? En zijn er dan wel cadeaus, want Sint kan het niet alleen. Als je weet hoe het komt dat de Pieten zo slaperig zijn en je
hebt een idee wat er aan de hand is, dan moet je zondag zeker naar
het Kasteel komen!
HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:
13.00 - 13.30 uur Programma Kasteel
13.30 – 14.30 uur Intocht Sint
14.30 – 16.00 uur Pietendisco Sterrenbosch
15.00 – 16.00 uur Meet en Greet Sint Kasteel
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SINTERKLAASINFO 2017
DE SCHOEN ZETTEN!!!

PROGRAMMA VOOR DE
BOVENBOUW

Op maandag 27 november mogen álle kinderen van
de groepen 1 t/m 8 de schoen zetten.
De schoenen, die natuurlijk versierd mogen worden,
kunnen al vanaf vrijdag 24 november mee naar
school worden genomen.
Sinterklaas houdt héél erg van mooi geverfde, of
geknutselde schoenen! Ze moeten natuurlijk wel
opvallen, zodat Sint en de Pieten ze niet kunnen
missen! Zeker weten dat er dan wat in komt!!!
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zetten
dus ook hun schoen!
Wilt u zo snel mogelijk (indien dit nog niet is gedaan) aan de allergie-moeder, Miranda van Gaal, via
de mail miranda.van.leent@live.nl of via
 06 53236511, doorgeven als uw kind ergens allergisch voor is?
Ook de leerkracht moet dit weten!
(Dit niet via uw kind, maar officieel door uzelf
doorgeven!)

De groepen 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest in
hun eigen klas. Er zijn weer surprises gemaakt, en
gedichten.
In de week van 20 november worden er weer lootjes getrokken. Voor de surprise is een bedrag van
€ 3,50 afgesproken. De jongere kinderen mogen
best door hun ouders worden geholpen!

SURPRISE-TIPS
Tip 1: Een surprise is iets wat degene die je getrokken hebt leuk moet vinden, en wat je
zelf gemaakt hebt.
Tip 2: Je moet er wel een gedicht bij maken. Een
gedicht kun je ook vinden op internet
https://www.sint.nl
Tip 3: Maak een surprise zó dat de cadeautjes
erin passen.
Tip 4: Het mag niet meer kosten dan € 3,50
Tip 5: Maak er iets origineels van.
Tip 6: Je mag anderen best om hulp vragen, niet
je klasgenoten!
Tip 7: Probeer te ontdekken wat zijn/haar hobby's zijn. (Vraag aan de juf of meneer of
alle kinderen willen vertellen wat ze leuk
vinden en luister dan goed naar het kind
dat jij hebt getrokken).
Tip 8: Probeer alles goed geheim te houden.
Tip 9: Als je op tijd begint zal het zeker een
leuke surprise worden.

SINTERKLAASFEEST DINSDAG 5
DECEMBER
Op deze dag is er een normale schooltijd, n.l. van
8.30 tot 14.00 uur.
Sint en zijn Pieten worden om 9.30 uur buiten opgewacht door alle kinderen.
Het Sinterklaasfeest voor de groepen 1 t/m 4
vindt plaats in de speelzaal.
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