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WINTERMARKT,EEN GEZELLIG VOORPROEFJE VAN KERST!

We zijn in de laatste schoolweek van 2017 aangeland. De feestdagen thuis staan voor de deur. In Noorderlicht hebben we al een aardig voorproefje gehad met de Wintermarkt van vorige week vrijdag. Het was een
drukte van belang in het hele gebouw. Veel ouders, kinderen en familie waren gekomen. In alle gangen stonden kraampjes met zelfgemaakte kerst-attributen. De ondernemers van groep 8 toonden hun talenten en
waren weer heel creatief. Je zag versiering, koekjes en
drank, kaarsenstandaards (zelfs van beton..), kerstkussens
en nog heel veel meer. Er werd flink verkocht. Zodra ik weet
hoeveel er opgehaald is voor de school in India, laat ik het
weten.
Ook was er muzikaal veel te beleven. Bij de hoofdingang traden de Muziekhelden op (ons eigen leerorkest), in de speel
zaal gaven de violisten van Anke Foede een sfeervol concert
en in de ruimte van het goede doel (de school in India van
Paulus Mundial) kon er naar hartenlust op trommels geslagen
worden. We kijken terug op een geslaagde Wintermarkt!
Het kerstfeest op donderdagavond heeft ook altijd weer iets speciaals. Eerst samen
in de speelzaal kijken en luisteren naar het kerstverhaal en daarna in de eigen groep
van een heerlijk gevarieerd kerstdiner genieten.
Kerst is ook op school een sfeervol feest dat we graag vieren.
Dat komt natuurlijk ook omdat het bijna vakantie is. Iedereen gaat straks naar huis
om in de eigen omgeving de feestdagen door te brengen. Twee weken even helemaal
geen school! We hopen dat iedereen lekker geniet en ook uitrust.
Namens het hele team wens ik jullie allemaal

Fijne feestdagen en een bruisend, liefdevol en bovenal gezond 2018.

We zien graag iedereen gezond en wel weer op school op maandag 8 januari.
Gerard
_____________________________________________________________________________

KOFFIEOCHTEND
Dinsdag 9 januari 2018 bent u
van harte welkom voor een kopje
koffie of thee, in de koffiekamer
van de Paulusschool tussen 08.30
en 09.15 uur. Naast de directie
kunnen ook eventueel andere
hoofdgebruikers aanschuiven.

DE REGEL VAN JANUARI

De regel van de maand januari
die u bij beide ingangen van de
school aantreft is:
Samen spelen is fijn!
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HOOFDLUIS KAMMEN
Dinsdag 9 januari 2018 is er
hoofdluis kammen.

VERJAARDAGEN
23-12 Ravi Wijers
gr. 6b
25-12 Luca Janssen
gr. 7
27-12 Janne van Brussel gr. 8
28-12 Tim Degen
gr. 7
28-12 Veerle Westphal gr. 2b
02-01 Evy van Eldijk
gr. 7
02-01 Yamama Kanjo
gr. 4
03-01 Luuk van Herwijnen gr. 5
06-01 Sharona van der Sanden
gr. 2a
07-1 Dani den Breejen
gr. 3

07-01 Yara Verstrepen gr. 6b
11-01 Djayden Erasmus gr. 5
HARTELIJK GEFELICITEERD!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 12
JANUARI 2018. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 10
JANUARI VÓÓR 10.00 UUR.

VOLGENDE MYSTERY X MIDDAG:
WOENSDAG 17 JANUARI 2018
“SCIENCE FICTION IN NIJMEGEN” MET TIM SMIT.
Op woensdag 17 januari organiseert Mystery X kinderlezingen een heel
bijzondere editie! We duiken die middag in de wereld van films, Hollywood en “special effects”.
Van student natuurwetenschappen naar Hollywood filmregisseur, het
overkwam de 32-jarige Nijmegenaar Tim Smit.
Zijn internationale, post-apocalyptische speelfilm Kill Switch gaat deze week in première.
In 2009 knutselde Smit in zijn eentje thuis een acht minuten durend science fiction filmpje in elkaar:
What’s in the Box. Hij zette dat op YouTube en zag het filmpje in no-time viral gaan.
Meer dan 2,6 miljoen mensen bekeken het filmpje – onder wie een filmproducent uit Hollywood, die hem een
contract aanbood voor een speelfilm.
Tim Smit is onmiskenbaar een talent qua visuele effecten, maar zou hij ook net zo succesvol zijn als speelfilmregisseur? Na acht jaar is het zover: Kill Switch gaat in première, met acteurs Dan Stevens, Bond-girl
Berenice Marlohe, Gijs Scholten van Aschat en Tygo Gernandt. De film is in achttien dagen opgenomen in
Amsterdam en Almere en Smit was zelf regisseur en de man van de visuele effecten. Elk shot is bewerkt in
zijn huis in Nijmegen.
Programma:
Tim Smit geeft een kinderlezing over zijn films en met welke effecten deze gemaakt zijn. Daarna gaan de
kinderen zelf aan de slag: ze onderzoeken hoe effecten werken en gaan aan de slag met een greenscreen.
Waan je een Hollywoodster en komt 17 januari naar Mystery X in technovium.
Science fiction in Nijmegen
woensdagmiddag 17 januari van 15:00-17:00 uur
Waar? In het technoviumgebouw (tegenover station Heyendaal)
Voor wie? Kinderen van 9-13 jaar
Kosten €5,Opgeven en meer informatie op www.mysteryx.nl
Meer informatie: YouTube: filmpjes en trailers van Tim Smit
Artikel in Gelderlander
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EN DE WINNAAR IS………..
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