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BOERENBRUILOFT OP VRIJDAG 9 FEBRUARI (VOOR DE 25STE KEER!!)

Ook dit jaar is het weer een groot geheim. Wie is de bruid? Wie is de bruidegom? Hoe zijn alle taken verdeeld? Wij weten het niet (Vrouwe Francisca heeft wel een idee…).
De kinderen van groep 8 zijn nog druk bezig met de laatste dingen voor het bruiloftsfeest. De pastor, de non
en de ambtenaar, de bakkers en de beveiliging. Iedereen studeert op zijn of haar een eigen rol. Natuurlijk
ook de bruid en de bruidegom. Vrijdag weten wie het zijn.
Elk jaar versiert de werkgroep de feestzaal en ingang weer
uitbundig. Iedereen heeft de ingang al kunnen zien. Je komt
zo gewoon vrolijker de school binnen!
Dank aan de werkgroep voor alle hulp!
Vrijdag starten we met een optocht door de wijk om het bruidspaar en hun familie op te halen. De groepen hebben dit keer versierde maskers gemaakt en mogen daarmee aansluiten.
We hebben al heel mooie maskers gezien!!
Met de bruid en bruidegom komen we dan weer op school om het
bruidspaar in de “onecht” te verbinden.
Het gaat er vast weer prachtig uitzien.
Tijdens het feest is er natuurlijk ook plek voor een uitbundige polonaise. Kortom het programma ziet er
weer veelbelovend uit en het wordt vrijdag vast en zeker een geweldig Paulusschool carnaval.
ALAAAAF!!
Let op: De schooltijden zijn op 9 februari anders:
De optocht begint om 9.30 uur (stond anders in de kalender). Voor groep 1 t/m 4 eindigt de school om
13.00 uur. Groep 5 t/m 8 gaan gewoon om 14.00 uur naar huis.
Hereboer Gerard d’n Urste en Vrouwe Francisca
_______________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

Woensdag 21 februari is er een
studiedag. De groepen 1 t/m 8
zijn dan allemaal vrij.

10-2 Dane Kokken
gr. 4
11-2 Lieke Janssen
gr. 7
13-2 Bram van der Zand
gr. 7
14-2 Roos Kouwenberg
gr. 3
19-2 Senna Willems
gr. 5
20-2 Marck Arts
gr. 3
20-2 Dafne Leenders
gr. 1b
HARTELIJK GEFELICITEERD!
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VOLGENDE INFO VRIJDAG 23
FEBRUARI. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 21
FEBRUARI VÓÓR 10.00 UUR.

OPROEP VANUIT DE
M.R.
In verband met het aftreden van
2 ouders, zijn wij voor volgend
schooljaar op zoek naar 2 nieuwe
ouders die plaats willen nemen in
de M.R..
Lijkt het u wat om mee te praten, met directie en leerkrachten, over de dingen die op de
school van uw kind spelen dan is
dit uw kans.
Voor meer informatie kunt u
kijken op de website of u kunt
een van de ouders uit de M.R.
aanspreken.
(Erik de Munk, Peter Willems,
Roy Fleuren of Nicole Eggen).

CODERDOJO WIJCHEN NOORD

Vind jij het leuk om spelletjes te programmeren?
Of zou je wel eens een Lego robot willen besturen met je computer?
Of een stoplicht willen bouwen, en deze ook nog eens aan een programma koppelen?
Kom dan eens naar de Coderdojo.
Zaterdag 17 februari is deze in het wijkgebouw Noorderlicht van
13.00 tot 16.00 uur.
Kinderen tot en met 10 moeten met een begeleider komen, als je ouder bent mag je ook alleen komen.
Je moet wel zelf een laptop meenemen, de rest verzorgen wij.
Kijk eens op onze website voor meer informatie en om je in te schrijven.
www.coderdojowijchennoord.nl
Wellicht tot dan, het coderdojo team

SJORS SPORTIEF EN CREATIEF, VANAF DEZE WEEK OPGEVEN!

Afgelopen week hebben alle kinderen het Sjors
Sportief/Creatief boekje mee naar huis gekregen.
Dit boekje is een initiatief van de gemeente en
Sport Service Wijchen (Samenwerkingsstichting
Kans & Kleur) en speciaal bedoeld voor alle schoolkinderen van 4 t/m 13 jaar.
Het staat boordevol leuke kennismakingsactiviteiten
van bijna alle sportaanbieders in Wijchen.
Uw kind mag onbeperkt deelnemen aan de verschillende
activiteiten die in het boekje aangeboden worden zonder direct lid te hoeven worden. Het kan dan ontdekken wat bij hem of haar past en misschien wordt er wel
een nieuw talent geprikkeld.
Blader dus samen met uw kind(eren) het boekje door en ontdek het gevarieerde sportieve aanbod binnen de
gemeente.
Inschrijven doe je via de website www.sjorssportief.nl
Het Sjorsboekje is een gids voor het resterende schooljaar, dus goed bewaren!
Het kan zijn dat na het drukken van het boekje nog nieuwe activiteiten worden
aangeboden. Neem dus ook regelmatig een kijkje op www.sjorssportief.nl.
Veel Sportplezier!!
Sport Service Wijchen
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PRIKKELARME ZONE BIJ DE CARNAVALSOPTOCHT:
"Carnaval is een feest voor iedereen!”
Het Urnekabinet heeft besloten om een deel van de route prikkelarm te maken, zodat de carnavalsoptocht
voor meer mensen toegankelijk wordt.
Voor mensen die overgevoelig zijn voor prikkels als geluid, licht en beweging is het bezoeken van een carnavalsoptocht niet vanzelfsprekend.
Maar ook mensen, die een rustigere optocht fijner vinden zoals (jonge) kinderen en ouderen of mensen met
gehoor- of hartproblemen zijn gebaat bij een prikkelarme carnavalsoptocht.
De prikkelarme optocht vindt plaats vanaf het politiebureau tot aan de eerste bocht van de Meester van
Coothlaan.
De Carnavalsoptocht is op zondag 11 februari."
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