NIEUWSBRIEF 7
Roerdompstraat 76
6601DL Wijchen

Schooljaar 2021-2022
15 oktober 2021

SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Belangrijk
Aanstaande vrijdag zijn de kleuters de hele dag vrij.
De groepen 3 tot en met 8 hebben vrijdag 22 oktober tot 12.15 uur school.
Daarna begint voor iedereen de herfstvakantie.

Kalender
Week van 18 okt. t/m 22 okt. 2021
Week van 1 nov. – 5 nov. 2021
Maandag
18 okt.
Maandag
1 nov.
MR vergadering
Dinsdag
19 okt.
Dinsdag
2 nov.
Woensdag 20 okt.
Woensdag 3 nov.
Donderdag 21 okt.
Donderdag 4 nov.
Vrijdag
22 okt.
Kleuters hele dag vrij
Vrijdag
5 nov.
Groepen 3 t/m 8 vanaf
12.15 uur
HERFSTVAKANTIE 25 oktober tot en met 29 oktober 2021

Dankjewel!!
Op 29 september j.l. heeft de jaarlijkse spelletjesdag voor de groepen 1 t/m 4 en unit plaats gevonden.
Vanwege het slechte weer moesten we uitwijken naar binnen maar dit mocht de pret niet drukken. De
kinderen hebben een heerlijke ochtend gehad vol met spelletjes, schminken, glittertattoo's, springkussen,
fruitbuffet en een verkeerparcours met een heuse politieagent
En wat was het fijn om na een lange tijd weer hulpouders in de school te hebben, deze willen wij via deze
weg dan ook bedanken voor alle hulp, net zoals de Coop en de Patatterie voor het sponsoren van het
fruitbuffet en bakjes. DANKJEWEL!!!
Werkgroep Spelletjesdag

Doortje Doezel en de goudvisheld
Afgelopen maandagochtend stond er een
theaterwagen bij het schoolplein. De kleuters
mochten per groep in de wagen plaatsnemen en
genieten van de voorstelling "Doortje Doezel en de
goudvisheld".
Het ging over een schrijfster, Doortje Doezel, die
een verhaal moest bedenken over een held. De
kinderen waren erg enthousiast en werden ook
betrokken bij het verhaal. Zo moest er
bijvoorbeeld een gouden schoen gepast worden en werd er gezocht naar 1 van de 7 dwergen.
Uiteindelijk bleek niet alleen Doortje Doezel maar ook de kinderen helden te zijn. Zij hadden
immers goed geholpen!

Textielrace: Paulusschool strijdt tegen textielafval
Wat gaat het goed met het verzamelen van textiel. Super om te zien
hoeveel zakken textiel er al naar school zijn gebracht.
Het enthousiasme bij de leerlingen is groot. Maar we zijn er nog niet!
We hebben nog tot volgende week donderdag 21 oktober om zoveel
mogelijk kilo’s textiel te verzamelen. Op dit moment staan we op een 6e plaats, dus we hebben
nog van iedereen hulp nodig!!
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Tussenstand
Naam
de Bongerd
OBS de Cirkel
OBS de Klimboom
Marimba
Kindplein 't Centrum
Paulusschool
De Vlieger
Bedir
Maashorstschool
de Uilenspiegel

Deelnemers
19
26
35
17
25
88
31
25
16
47

Items
1320
874
1204
530
739
2332
786
566
358
556

Score
800 (15200 Punten)
386 (10040 Punten)
341 (11930 Punten)
312 (5300 Punten)
296 (7390 Punten)
276 (24320 Punten)
254 (7860 Punten)
221 (5520 Punten)
213 (3410 Punten)
111 (5200 Punten)

Bijzondere donatie
Van Mijntje van "Shoppen bij Mijntje" kregen we afgelopen week meer dan 300 kilo kleding.

Fantastisch en een dikke dankjewel!!

Shoppen bij Mijntje verzamelt kleding om
kleding een tweede kans te geven bij mensen
die geen middelen om kleding te kopen. Alle
gezinnen die onder een bepaalde
inkomensgrens vallen kunnen via de gemeente
Wijchen aangemerkt worden om bij de stichting
Shoppen bij Mijntje geheel kosteloos kleding te
shoppen.
De kledingstukken die nu zijn gedoneerd voor de
textielrace zijn restpartijen zomerkleding.

Hebben jullie na de textielrace nog kleding die
aanmerking komt voor een tweede leven?
Neem dan contact op met Mijntje via facebook
shoppen bij Mijntje of via 06-424 938 13.
Dan kunnen daar weer gezinnen mee blij
gemaakt worden.
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