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DEZE WEEK: BESTE OUDERS

Ongetwijfeld heeft u al via de pers of anderszins vernomen dat het primair onderwijs op 5 oktober 2017 de
gehele dag zal staken. De inzet van de staking is een eerlijk salaris en vermindering van werkdruk. Onze
leerkrachten en overige medewerkers kunnen zelf beslissen of ze deelnemen aan de stakingsactie of niet.
Op onze school doen bijna alle medewerkers mee aan de actie. Dit betekent dat er op 5 oktober geen lessen
zijn en dat uw kind(eren) de school die dag ook niet kan/kunnen bezoeken. De school zorgt niet voor opvang
van uw kind(eren). U kunt op 5 oktober op eigen kosten terecht bij De eerste stap voor kinderopvang.
In de brief bij deze info staat hoe u uw kind hiervoor kan aanmelden.
Wij staan als bestuur van Kans & Kleur met veel andere schoolbesturen in Nederland achter de staking. Wij
willen goed onderwijs voor leerlingen: we willen het optimale uit de leerlingen halen. Dat begint bij de kwaliteit van leraren.
Het is van belang dat er voldoende goed personeel beschikbaar blijft maar een lerarentekort dreigt.
Om het tij te keren is een eerlijk salaris en minder werkdruk voor leraren in het basisonderwijs nodig.
Wij beseffen ons terdege dat deze actie voor u als ouders en verzorgers vervelend kan zijn maar vragen u
ook om begrip.
Met vriendelijke groet,
Gerard de Haan
Mevrouw Hennie Biemond
College van Bestuur, Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
________________________________________________________________________________

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Maandag 25 en dinsdag 26 september zijn de kenningsmakingsgesprekken voor de groepen
1 t/m 7.

MEDIATOREN
Donderdag 28 september worden
de diploma’s uitgereikt aan de
mediatoren.

Woensdag 27 september is de
spelletjesdag voor de groepen
1 t/m 4.

Vrijdag 29 september zijn de
groepen 1, 2 en de Unit vrij.

Nieuw
e-mailadres
ATTENTIE!

KINDERRAAD
SPELLETJESDAG

VRIJ

Donderdag 28 september wordt
de nieuwe kinderraad voorgesteld.
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Ik wil u er nogmaals op attent
maken dat het oude e-mail
adres voor de Info niet meer
bestaat! Alleen de berichten
die gestuurd worden naar:’
thea.wilbrink@kansenkleur.nl
worden nog geplaatst!

VERJAARDAGEN
24-9 Amy Hofman
gr. 5
25-9 Feyza Gürkan
gr. 3
27-9 Alisha Gubbels
gr. 4
28-9 Malak al Khabazy
gr. 3
28-9 Bo Rombout
gr. 2c
29-9 Puck Pelser
gr. 4
HARTELIJK GEFELICITEERD!

SPREEKUUR GGD
Het spreekuur van Conny van
Grinsven, verpleegkundige van de
GGD is op:
Woensdag 11 oktober en op
Woensdag 13 december
beide dagen van 08.30-09.30 uur.

NIEUWS VAN DE
FOOGRAAF
Voor de ouders waarbij het even
ontschoten is de foto’s te betalen, worden er binnenkort herinneringen uitgedeeld.
Je bent niet verplicht de foto’s
af te nemen, je kan ze inleveren
bij een van de ouders van de
werkgroep. Ingeleverde foto’s
worden natuurlijk niet in rekening gebracht.
Carla van Brussel
Agnes Tonen
Sandra Willems
Hanneke v.d. Made
Suzanne Hubers

UIT DE M.R:
DE VREEDZAME SCHOOL:
De start van een nieuw schooljaar,
de start van een nieuw jaar van de
Vreedzame School. Samen zorgen
voor een pedagogisch klimaat waarin kinderen de sociale en emotionele vaardigheden leren die zij nodig
hebben in de maatschappij, waarin
kinderen op een prettige en veilige
manier samen spelen en leren.
En net als vorig jaar is de eerste
periode, tot de herfstvakantie,
gericht op de groep: “We horen
bij elkaar”. Blok 1 bestaat uit 6
lessen, die er samen voor moeten
zorgen dat er goede afspraken gemaakt worden om samen voor een
fijn jaar te gaan zorgen.
Elkaar beter leren kennen – goed
en slecht luisteren – opstekers en
afbrekers – respecteren van verschillen – samen afspraken maken –
samen verantwoordelijk – samen
taken verdelen.
Misschien is u de wereldbol weer
opgevallen. Samen met onze kinderen, zij staan er omheen, moeten
wij proberen deze wereld wat
vriendelijker te maken.
Laten we dichtbij beginnen.
Ouders van nieuwe leerlingen op
onze school kunnen altijd meer
informatie vragen bij de leerkracht of werkgroep.
Wij wensen u en uw kinderen een
gezellig en vreedzaam schooljaar
toe.
De stuurgroep vreedzame school.

WINTERMARKT NOORDERLICHT
In het programmaboekje staat op
donderdag 15 december a.s. de
wintermarkt vermeld. Deze datum
klopt, echter dit is een vrijdag.

2

Beste ouders,
De medezeggenschapsraad (MR)
van de Paulusschool denkt mee met
de directie over beleidsmatige
zaken die te maken hebben met
alle aspecten op het gebied van de
kwaliteit van het onderwijs in de
meest ruime zin van het woord.
Momenteel zijn we bezig met het
opstellen van het jaarplan voor de
komende periode. Misschien zijn er
onderwerpen waarvan u vindt dat
die vanuit de oudergeleding meer
aandacht moeten krijgen.
Laat u dat dan weten via
MR-paulusschool@kansenkleur.nl
of spreek een van de MR-ouders
aan op het schoolplein, zodat we uw
onderwerp mogelijk op kunnen
nemen in het jaarplan.

INSCHRIJVING EERSTE
COMMUNIE
De brieven en inschrijfformulieren zijn op alle scholen afgegeven. Het inschrijfformulier dient
u voor 24 september in te leveren bij de kerk waar u wilt dat
uw kind de Eerste Communie
doet.
Heeft u vragen dan kunt u deze
mailen naar:
communiepaschalis@gmail.com.
Deze worden dan zo snel mogelijk
beantwoord.
Of op telefoon nummer:
Ans v.d. Wielen 024-6414426 na
18.00 uur.
Werkgroep Eerste Communie
VOLGENDE INFO VRIJDAG 29
SEPTEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 27
SEPTEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

SUPERSNEL LEREN TYPEN?
Volg dan nu de cursus typeles op school: handig en verstandig!
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die snel en blind willen leren typen, kunnen (bij voldoende
aanmeldingen) vanaf september een cursus typeles op school volgen.
Op een rijtje:
 De typecursus bestaat uit 8 lessen.


De lessen worden één keer in de twee weken na schooltijd op school gegeven.



Het is de bedoeling dat de leerlingen elke dag een stukje typen om de vaardigheid onder de knie te krijgen.



Losse lessen zijn niet mogelijk. Er wordt geen gedeelte van het cursusgeld gerestitueerd.



We houden rekening met vakanties.



Een combinatie met een sporttraining aan het eind van de middag is meestal mogelijk.

Dit kost ongeveer 15 minuten per dag.

Na het volgen van deze cursus kunnen de kinderen met tien vingers blind typen. Hiervan hebben ze in de toekomst veel profijt. Zo zijn leerlingen optimaal voorbereid op de middelbare school. De cursus kost € 130,- per
cursist. Dit is inclusief de begeleiding van een ervaren cursusleidster, gebruik van het lesmateriaal, de toets en
het certificaat.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.typelesopschool.nl
Schrijf uw zoon of dochter ook snel in voor typeles op school!
Informatie en inschrijving via: nijmegen@typelesopschool.nl
tel. 06 25 202 696
Karin Marée
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BUITENSCHOOLSE OPVANG OP STAKINGSDAG BASISONDERWIJS 5 OKTOBER 2017
Op donderdag 5 oktober 2017 wordt er gestaakt in het primair onderwijs voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. De buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang ‘de eerste stap’ zal gedurende de oorspronkelijke schooltijden op deze dag extra open zijn.

Uitgangspunt:
Alle basisschoolkinderen hebben de mogelijkheid om op 5 oktober tijdens de schooltijden de BSO locaties
bij de scholen te bezoeken.

Voor klanten van BSO ‘de eerste stap’:
Alle BSO kinderen krijgen opvang van begin tot einde schooltijd, ook als ze geen opvang hebben op donderdag, tegen het contracttarief. Deze extra uren worden in Flexkids geadministreerd in verband met nota en
aanvraag kinderopvangtoeslag. Via de factuur van november worden de kosten van 5 oktober in rekening gebracht.

Niet klanten:
Betalen voor opvang van begin tot einde schooltijd € 60,-

Aanmeldprocedure voor klanten en niet klanten:
Aanmelden kan via het Aanmeldformulier Buitenschoolse Opvang op 5 oktober 2017. U vindt dit formulier op
de website van kinderopvang ‘de eerste stap’: http://www.deeerstestap.nl/opvang-niet-klanten-stakingsdag5-oktober
Aanmelding dient uiterlijk 25 september bij ‘de eerste stap’ binnen te zijn.

Betaling van niet klanten:
Betaling vooraf, uiterlijk 25 september. De opvang is definitief als aanmelding en bedrag bij ‘de eerste stap’
binnen zijn. Na deze datum is plaatsing niet meer mogelijk.
Betaling op rekeningnummer NL80RABO010727140 ten name van ‘de eerste stap’KO BV Wijchen o.v.v. naam
kind en naam school.
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KUBB TOERNOOI
TIJDENS BURENDAG
Op zaterdag 23 september is de nationale burendag.
In dat kader organiseert Wijkvereniging Wijchen-Noord
een Kubb toernooi voor jong en oud. Kubb is een spel waarin 2 teams van elkaar een aantal blokken om moet gooien,
dit uiteraard met spelregels.
Voor het toernooi gelden de volgende regels:
 Er kunnen een vastgesteld, maximaal aantal teams meedoen.
 Teams kunnen bestaan uit minimaal 3 en maximaal 6 personen, samenstelling zelf te bepalen (kinderen,
volwassenen en ouderen kunnen allemaal meedoen).
 Teams betalen een minimaal bedrag inschrijfgeld (1,= p.p.) daarvoor ontvangt men p.p. een consumptiebon
 Er wordt volgens een poule systeem gespeeld waarin ieder team een unieke classificatie behaalt.
 Er is na afloop een prijsuitreiking in Noorderlicht.
 Er wordt gespeeld volgens een vastgesteld reglement
Het toernooi zal gespeeld worden in het Cool Nature Park (park langs Randweg Noord).
Vanaf 28 augustus hebben aangemelde teams een mail ontvangen met overige informatie omtrent het Kubb
toernooi.

WIJKVERENIGING WIJCHEN-NOORD PRESENTEERT: LANG VAN STOF!
Eenmaal per maand lekker laaaaaang de tijd om met een stel andere fanatiekelingen door te brengen achter
je naaimachine. Eindelijk de gelegenheid en de ruimte om je lopende projecten af te maken of in één dag dat
leuke jurkje te maken!
Er wordt geen les gegeven, deze dag is bedoeld voor iedereen die de basisvaardigheden onder de knie heeft.
Onderling zullen er vast wel meer of minder goedbedoelde adviezen, gevraagd of ongevraagd, worden gedeeld .
Het is de bedoeling dat je je eigen machine, gereedschappen, stof etc. meeneemt. Denk ook aan een verlengsnoer en een luchpakketje! Dit laatste is ook te koop bij de bakker of supermarkt tegenover Noorderlicht.
Per maand kun je beslissen of je wel of niet komt, maar er zijn wel een maximaal aantal plekken. Dus: lijkt
het je wat en wil je erbij zijn de eerstvolgende keer?
Stuur een mailtje naar activiteiten@WVWN.nl of bel naar 06-46564511.
Alles op een rijtje:
Wanneer:
iedere 3e zaterdag van de maand, van 10.00 -16.00 uur in 2017 op 16-9, 21-10, 18-11 en 16-12.
Waar:
Wijkvereniging Wijchen-Noord, Roerdompstraat 76
Kosten:
€ 3,75 per keer, inclusief een consumptie, verdere consumpties op eigen kosten (budget
vriendelijke prijzen, koffie/thee € 1,-).
Meer info & aanmelden: Mireille Roelofs, via activiteiten@WVWN.nl of tel. 06-46564511
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NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
WIJKVERENIGING WIJCHEN NOORD EN NOORDERLICHT
In de afgelopen week is aan alle oudste kinderen het naschools aanbod voor het komend half jaar uitgedeeld.
Wij bieden activiteiten aan waar alle kinderen die in Wijchen Noord wonen en/of op school zitten, aan mee
kunnen doen.
Wilt u uw kind opgeven, wacht daar dan niet te lang mee want veelal is er een beperkt aantal plaatsen.
Ingescheven is uw kind pas als u een envelop met de naam van het kind, het verschuldigde bedrag, telefoonnummer, e-mailadres en de betreffende activiteit inlevert bij Mireille Roelofs (Kanariestraat 21) of de oranje brievenbus in Noorderlicht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mireille Roelofs,  06 – 46564511 of via e-mail: activiteiten@wvwn.nl

ACTIVITEITEN NOORDERLICHT
Beste ouders/verzorgers,
Aan het begin van het schooljaar heeft uw kind een boekje met het aanbod van naschoolse activiteiten mee
naar huis genomen. Tot afgelopen vrijdag konden kinderen zich inschrijven en veel activiteiten zitten dan ook
(over)vol. Maar gelukkig zijn er ook nog activiteiten waar kinderen zich nog wél voor aan kunnen melden. Een
overzicht hiervan kunt u vinden op www.wijchennoord.nl onder het kopje “naschoolse activiteiten”.
Bij de volgende, in oktober geplande activiteiten, is er nog plaats:
GRIEZELSCHMINK
De kinderboeken week kent dit jaar het thema “griezelen”. In dat kader organiseert BSO de Eerste Stap
een griezelschminkmiddag waaraan ook kinderen uit de wijk kunnen deelnemen. Schrijf je dus gauw in voor
deze griezelig gezellige middag!
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Leiding:

vrijdag 6 oktober
van 15.00 tot 17.00 uur
kinderen groep 3 t/m 8
BSO ruimte
€ 1,=
medewerkers BSO De Eerste Stap

INTRODUCTIECURSUS TEKENEN & SCHILDEREN
Tijdens deze cursus van 4 middagen maak je kennis met allerlei verschillende technieken en materialen op
teken- en schildergebied en ontdek je wat jij het leukste vindt om te doen. Kunstenaar Daniella Krijt geeft
de cursus, misschien ken je haar werk wel van de mooie schilderingen bij de Buizerdschool.
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Leiding:
Aantal kinderen:

dinsdag 3, 10, 24 & 31 oktober
van 15.00 tot 16.00 uur
kinderen groep 4 t/m 6
krea wijkvereniging
€ 20,=
Daniella Krijt
nog plaats voor maximaal 8 kinderen
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NOG 1 KEER IS ER EEN
KINDERBOEKEN-MARKT BIJ DE
OPENING VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

OP WOENSDAG 4 OKTOBER
IN DE ZAAL VAN DE WIJKVERENIGING
IN HET NOORDERLICHT
VAN

12.30 TOT 14.00 UUR!!!
OUDERS, VERZORGERS, OPA’S EN OMA’S ZIJN OOK
VAN HARTE WELKOM!
GERESERVEERDE BOEKEN MOETEN UITERLIJK OM
14.30 UUR ZIJN OPGEHAALD!
ALLE BOEKEN, GROOT, KLEIN, DIK, DUN, GAAN WEG VOOR
10 CENT PER STUK!
RESERVEREN IS MOGELIJK!
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