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__________________________________________________________________

GESLAAGD!

Een onderdeel van de 'Vreedzame School' zijn leerlingen die op het schoolplein
helpen bij het oplossen van ruzie: Mediatoren.
De afgelopen 2 weken zijn daarom leerlingen uit groep 7 en 8 getraind en ze zijn
allemaal geslaagd.
Afgelopen vrijdag kregen al deze nieuwe mediatoren dan ook in de speelzaal onder
luid applaus van de kinderen van de school hun diploma.
Veel plezier en succes jongens en meisjes bij het mediatoren op het plein.
Carina
_______________________________________________________________________________

KERMIS PAULUSSCHOOL

Maandag 17 september is er
een studiedag.
De groepen 1 t/m 8 en de Afd.
Jonge Kind zijn dan vrij.

Vrijdag 14 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 groep 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 kinderen van groep 8 wensen alle bezoekers veel plezier.
De Paulusschoolkermis wordt mede mogelijk gemaakt door Coöp Wijchen Tunnelweg.

OP & TOP COÖP
VRIJ
Vrijdag 21 september zijn alle
kleuters vrij.
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VERJAARDAGEN
Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 21
SEPTEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 19
SEPTEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

JAARVERGADERING
OUDERRAAD

EERSTE COMMUNIE

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze willen wij jullie van harte
uitnodigen voor de jaarvergadering
en de eerste bijeenkomst van de
Ouderraad in het nieuwe schooljaar.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden
op woensdag 19 september om
20.00 uur.
We zien jullie graag de 19e!
Bestuur Ouderraad

De brieven en aanmeldingsformulieren voor de Eerste Communie
zijn weer op school afgegeven in
groep 4.
Als u uw kind mee wilt laten doen
met de Eerste Communie kunt u
het aanmeldingsformulier invullen
en in de bus doen bij de kerk
waar u wilt dat uw kind de Communie doet.

LUIZENZAK

Heeft u vragen dan kunt u uw
vraag mailen naar:

Mocht uw zoon of dochter een
(nieuwe) luizenzak nodig hebben,
dan kunt u er een kopen.
Stop €3,50 in een envelop, voorzien van naam en klas.
Deponeer de envelop in de oranje
brievenbus van de OR.
Deze staat in de hal bij de hoofdingang.
Namens de Ouderraad,
Sandra Wilems

St Antonius Abtkerk: communie.wijchen@detwaalfapostelen.nl
H. Jozef:
info@detwaalfapostelen.nl
Paschaliskerk:
communiepaschalis@gmail.com

Wij zullen uw vraag dan zo snel
mogelijk beantwoorden.
Werkgroep Eerste Communie
Parochie de Twaalf Apostelen

UITNODIGING:
Hierbij nodigen wij iedereen uit van 8 tot 88 jaar
om naar de musical te
komen op 23 september
van 13.30 uur tot 14.30
uur in de H. Antonius
Abtkerk, Oosterweg 2 in
Wijchen.
Iedereen is van harte
welkom.
Tot zondag 23 september.
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NASCHOOLSE ACTIVITEITEN NOORDERLICHT
Voor de onderstaande activiteiten kunnen er nog kinderen aangemeld worden,
Daarvoor kunt u het aanmeldstrookje vóór 21 september mét verschuldigd
bedrag in de brievenbus doen bij Mireille Roelofs, Kanariestraat 21
KOKEN VOOR KINDEREN - workshops

Wanneer:

Waar:
Leiding:

Wanneer:
Waar:
Leiding:

Samen een maaltijd bereiden en opeten, hoe leuk en leerzaam is dat!
De “mannen met pannen” die zelf ook 1x per maand in Noorderlicht koken en eten zullen de
workshops voorbereiden en begeleiden. Dus toekomstige topchefs, meld je aan!
donderdag 4/10 voor groep 3 & 4
donderdag 1/11 voor groep 5 t/m 7
van 16.00 tot 18.00 uur
keuken Noorderlicht (ruimte 13)
Henk van Haeften & “mannen met pannen”
Aantal kinderen: minimaal 4, maximaal 8
Ook voor de jongste kinderen uit groep 1 en 2 zal er een kookworkshop worden gegeven.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd en zullen de recepten daarop
aangepast worden.
Keukenprinsesjes én keukenprinsen zijn van harte welkom op deze workshop!
dinsdag 23/10 voor groep 1 & 2
van 15.00 tot 16.30 uur
keuken Noorderlicht (ruimte 13)
Nancy Wullems & Henk van Haeften
Aantal kinderen: minimaal 4, maximaal 6

KOKEN VOOR TIENERS
Bij voldoende belangstelling willen we starten met kooklessen voor tieners. Het idee is om
lekker en gezond te koken met de etenswaren die je in iedere koelkast kunt vinden. Een
enthousiaste vrijwilligster hebben we al maar zij start pas als er een groepje van minimaal
4 personen is. De kooklessen zullen aan het einde van de middag (vanaf 16.30/17.00 uur)
plaatsvinden zodat ook jouw oudere broers en zussen mee kunnen doen!
Voor wie:
kinderen vanaf groep 8 t/m 16 jaar
Waar:
keuken Noorderlicht (ruimte 13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind (eren) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Groep…………………………………School……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………..
Evt. bijzonderheden (allergie,etc.) ..........................................................................................................................................
Foto’s van mijn kind(eren) mogen wel/niet gepubliceerd worden op de website of in de schoolkrant.
 koken groep 1/2

- 23 oktober

€ 2,50

 koken groep 3/4

- 4 oktober

€ 2,50

 koken groep 5/6/7 – 1 november

€ 2,50

 tienerkoken (dag & data nog niet bekend)
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