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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT OP DINSDAG 7 NOVEMBER

Volgende week dinsdag doen alle kinderen van Noorderlicht (Paulusschool, Unit het
jonge kind en de Peuterspeelzaal) mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
De komende week staan we in de groepen extra stil bij het belang van gezond eten.
We doen dat samen met heel veel andere scholen in Nederland. Omdat we een gezonde school willen zijn is het regelmatig stilstaan bij gezondheid voor ons belangrijk.
Extra leuk is dat de burgemeester onze school weer uitgekozen heeft om mee te
doen met het ontbijt.
Het gezamenlijk eten met je groep is natuurlijk heel speciaal. Tijdens het ontbijt
lezen we in elke groep een passend verhaal voor. De burgemeester gaat dat bij de kleuters doen.
Maandag mogen de kinderen al een bord, bestek en mok in een tas (met een naam erop) meenemen. Voor het
ontbijt wordt gezorgd. Kinderen met een speciale allergie mogen hun eigen ontbijt meenemen.
Dus volgende week dinsdag niet (te veel) thuis ontbijten !!
(voor meer info zie www.nationaalschoolontbijt.nl)
Gerard
________________________________________________________________________________

Dinsdag 7 november is er een
bijeenkomst van de Kinderraad.

STUDIEDAG
Donderdag 9 november is er een
studiedag en zijn alle groepen
vrij.

FIETSEN OP DE
(WAREN)MARKT
KOFFIEOCHTEND
Woensdag 8 november 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.

Medewerkers van het Bureau
Toezicht van de Gemeente gaan
met ingang van deze week het
fietsen op de warenmarkt (donderdag) observeren.
Dit is op dat moment n.l. niet
toegestaan. M.i.v. volgende week
zal het fietsen op de markt worden bekeurd.
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ZAAG MAAR RAAK
Zaag maar raak is een leuke activiteit waarmee je een vogelhuisje
gaat zagen. Je zaagt, timmert en
verft je eigen vogelhuisje. De cursus is bedoeld voor kinderen uit de
groepen 6, 7 en 8 en er is plaats
voor maximaal 8 deelnemers.
Zaag maar raak is op de donderdagen 16, 23 en 30 november en 7
december a.s. en wordt geleid door
Thijs en Loek uit groep 6 en meneer Erik.
Inschrijfformulier op het prikbord
bij de zij ingang van de bovenbouwspeelplaats.
Wil je meedoen, dan graag aanmelden vóór 10 november a.s.
De kosten bedragen € 1,= per keer.

VERJAARDAGEN
4-11 Senna Ockers
gr. 2c
4-11 Alicia Virginia
gr. 4
4-11 Jaëlla Virginia
gr. 5
9-11 Jom Hrandek
gr. 2a
HARTELIJK GEFELICITEERD!

INFORMATIEAVOND
Over zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij (pre-)pubers
Dinsdag 14 november van 19:30 uur tot 21:00 uur bij MeerVoormekaar op de eerste verdieping van ‘t Mozaïek aan de Campuslaan 6,
Wijchen.

KINDERBOEKENMARKT
De eindopbrengst van de kinderboekenmarkt op 4 oktober is

€ 48,30

VOLGENDE INFO VRIJDAG 10
NOVEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 8
NOVEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

Ouders willen graag dat hun kind zelfstandig wordt en vol zelfvertrouwen is. Soms hebben kinderen/pubers daar een beetje hulp bij
nodig. Ouders/opvoeders kunnen hieraan ook veel doen.

Daarom organiseert MeerVoormekaar een
Informatieavond over hoe ouders hun kinderen kunnen
helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid
De avond is vooral bedoeld voor alle ouders en opvoeders die zich
afvragen wat ze zelf kunnen doen om hun kind te helpen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. U bent van harte
welkom.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Josien Warris,
j.warris@meervoormekaar.nl.
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