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DEZE WEEK: PECH VOOR MENEER WYTZE

We weten dat meneer Wytze sportief is. We zien hem regelmatig op de fiets naar school komen vanuit Grave. Maar ook in het weekend gaat meneer Wytze sporten op zijn racefiets. Soms wel 100 km.
Afgelopen zondag ging het behoorlijk mis. Een steentje, een bobbel? Het ging zo snel. Maar meneer Wytze
viel opeens met zijn fiets en maakte een fikse val op de harde grond. Gelukkig had hij een helm op, maar toch
heeft hij zich behoorlijk bezeerd.
In het ziekenhuis bleek dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken en wel zo dat een operatie nodig was om het
weer goed te maken.
Natuurlijk is meneer Wytze ook geschrokken, maar hij is al weer thuis.
Voorlopig mag hij van de dokter (en zijn vrouw) niets. Alles moet rustig weer
genezen. Dat is geen kwestie van dagen, maar van weken….
We hopen dat het herstel voorspoedig gaat en wensen hem veel sterkte.
Hopelijk zien we hem over een paar weken weer op school.
Gerard
________________________________________________________________________________

KERMIS PAULUSSCHOOL

KERMIS IN NOORDERLICHT

Vrijdag 15 september is het weer zover. Kermis op
de Paulusschool!! Alle kinderen van de Paulusschool
zijn van harte uitgenodigd om deze kermis te bezoeken. De kinderen van de groepen 7/8 en 8 hebben dit jaar weer verrassende, leuke en uitdagende attracties gemaakt.
De kermis opent om 12.35 uur en sluit rond 13.45
uur. De groepen 7/8 en 8 wensen alle bezoekers
veel plezier.
De Paulusschoolkermis wordt mede mogelijk gemaakt door Coöp Wijchen Tunnelweg.
Op & Top Coöp

Vrijdag vieren we weer onze eigen kermis. Dit
evenement is heel bijzonder.
De kinderen van groep 8 bedenken de kermisattracties helemaal zelf !! Allerlei zaken komen
daarbij kijken: nadenken, samenwerken, maken,
organiseren en uitvoeren. Ze zijn daar de afgelopen weken al druk mee bezig geweest.
De kinderen van groep 7 krijgen de verantwoordelijkheid om kleuters rond te leiden op de kermis.
Zij voelen dan even hoe het is om de leiding te
nemen en verantwoordelijk te zijn. Best moeilijk,
maar ook erg leuk. Natuurlijk houden we ook een
oogje in het zeil. De kinderen van de andere klassen mogen gewoon zelf rondlopen.
Zo is het dus een kermis voor en door kinderen.
Het wordt vast weer een feestje.
Ik kom speciaal kijken!
Gerard
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VERJAARDAGEN
16-9 Sofie Kipp
gr. 3
20-9 Levi Dean van Alphen
gr. 2a
20-9 Charlotte Zwartjes gr. 8
HARTELIJK GEFELICITEERD!

VERLOREN!

Hallo allemaal,
Ik ben Elke en ik zit in groep 8.
Ik ben mijn gymtas kwijt. Hij is
blauw met een zilveren rand die
lijkt op een handtas. Als je de
tas hebt gevonden zou u die dan
bij Elke Lensen groep 8 willen
brengen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Elke

Woensdag 20 september is de
Jaarvergadering van de Ouderraad.

LUIZENTAS

VRIJ
Maandag 18 september is er een
studiedag en zijn alle kinderen
vrij!

Dinsdag 19 september is er een
ontruimingsoefening!

Dinsdag 19 september om 19:30
uur is er weer een vergadering
van de M.R..

NIJMEEGSE SCHAATS
VERENIGING (NSV).
Ook dit schooljaar organiseert
de NSV. het schaatsevenement
“Schaats jij al?” voor kinderen
uit de groepen 4, 5 en 6.
Dit evenement vindt plaats op de
zaterdagen 30 september, 7, 14,
21 en 28 oktober a.s. van 09.0010.00 uur op de ijsbaan van het
Triavium.
Meer informatie (flyers) bij meneer Erik.

SCOUTING WOEZIK
Scouting Woezik kent diverse
(leeftijds)groepen waaraan je
kunt deelnemen.
De activiteiten vinden plaats in
en rond de Blokhut “de Wezelsche Berg”.
Meer informatie hierover (flyers) bij meneer Erik.
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Mocht uw zoon of dochter een
(nieuwe) luizentas nodig hebben,
dan graag € 3,50 in een envelop
stoppen en deze in de oranje
brievenbus van de ouderraad
deponeren. Deze staat in de hal.
Wij zorgen er dan voor dat uw
zoon of dochter een nieuwe
luizentas krijgt.
Namens de OR,
Sandra Willems

VOLGENDE INFO VRIJDAG 22
SEPTEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 20
SEPTEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

BOUW JE EIGEN WEBSITE!
Twee weken na de herfstvakantie start op dinsdagmiddag 7 november
van 14.30 tot 16.00 uur de cursus:
Bouw je eigen website! geheel gesponsord door Yoast uit Wijchen.
die begeleidt wordt door een programmeur van Yoast.
De cursus bestaat uit vier lessen die worden gegeven bij het
Junior Technovium Wijchen, Huissteden 1401, 6605HK,
Wijchen.
Op dinsdagmiddag 7, 14, 21 en 28 november van 14.30 tot 16.00 uur
Ben jij geïnteresseerd en gemotiveerd schrijf je dan snel in. Dat kan
vanaf nu op yoa.st/technovium voor kinderen van groep 6, 7 en 8.
Maximaal 24 kinderen; dus reserveer snel.
Let wel: Inschrijven is gratis
maar als je er aan begint maak het dan ook af!
Met vriendelijke groet,
Helma van Hezewijk
Junior Technovium Wijchen.

ZATERDAG BEGINT DE KERMIS PRIKKELARM
Kermis biedt al eeuwen veel plezier aan jong en oud. Maar niet voor iedereen is de
kermis altijd een feest. Daarom begint de kermis op zaterdag prikkelarm. Dat
gebeurt om de kermis ook aantrekkelijk te maken voor mensen die niet tegen
teveel prikkels kunnen door aandoeningen als autisme, ADHD, epilepsie of nietaangeboren hersenaandoeningen. De attracties op de Wijchense kermis doen het
op zaterdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur rustiger aan. Er is dan geen harde muziek, geen licht(effecten)
en de attracties draaien wat rustiger. Er gelden normale ritprijzen.

MAANDAG KINDERMIDDAG EN KLEURWEDSTRIJD
Maandagmiddag 18 september is het weer kindermiddag. Dan kunnen de kleurplaten ingeleverd worden. De
kinderen ontvangen hiervoor een leuke attentie. En er zijn mooie prijzen te winnen. Inleveren kan tussen
14.00 en 16.00 uur in de stand voor het nieuwe Huis van de gemeente. Daarbij is ook clown Desalles aanwezig
met zijn ballonnenacts en goocheltrucs. De kinderen kunnen gratis geschminkt worden. Zij kunnen de kleurplaat ophalen bij Intertoys in de Marktpromenade of downloaden op onze website www.wijchen.nl. Wij hopen
op een gezellige kindermiddag en natuurlijk op vele mooie kleurplaten.
De kleurplaat staat ook in deze info!

Wist u dat………….
- er een initiatief is door huisartsen, apothekers en de ZZG zorggroep om Wijchen de
gezondste gemeente van 2018 te maken;

-

er 4 pijlers zijn die activiteiten organiseren om dit doel na te streven;

-

er meer informatie te vinden is op www.wijchengezond.nl
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