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__________________________________________________________________
De Kinderboekenweek is begonnen! Het thema van de Kinderboekenweek is dit
jaar “vriendschap”. Natuurlijk besteden we op school zoals ieder jaar weer veel
tijd aan de Kinderboekenweek.
De kinderen van de bovenbouw maken verschillende kunstwerken van vrienden
in kinderboeken. Deze kunstwerken zijn vanaf volgende week door de hele
school te bewonderen.
De kinderen van de onderbouw mogen deze vriendjes weer bij elkaar zoeken
tijdens een leuke speurtocht. Ter afsluiting van de week gaan de kinderen uit
de bovenbouw voorlezen aan kinderen uit de onderbouw.
Vandaag werd de Kinderboekenweek op de Paulusschool geopend met een leuke voorstelling over het ontstaan
van boeken. Het was een grappige voorstelling waarin zelfs gejongleerd werd!
De kinderen hebben enorm genoten van deze leuke opening van de Kinderboekenweek.
Met elkaar gaan we er een geweldige week van maken waarin het plezier en het belang van lezen voorop
staan!

_______________________________________________________________________________

Vrijdag 12 oktober zijn alle kinderen van de groepen 1-2 vrij.

VERJAARDAGEN
Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

GRATIS BOEKEN!
Bij beide ingangen van de school
treft u bovenstaande bakken aan.
Tijdens de Kinderboekenweek
mogen alle kinderen, ouders en
opa’s en oma’s hier gratis boeken
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uitkiezen. Deze boeken mag je
houden en je mag er ook meer
dan een uitzoeken.
Iedere dag worden de bakken
weer bijgevuld! Er is voldoende
voorraad!
We wensen iedereen veel leesplezier!
VOLGENDE INFO VRIJDAG 12
OKTOBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 10
OKTOBER VÓÓR 10.00 UUR.

SCHOOLFOTOGRAAF – REMINDER BETALING
De foto’s van de schoolfotograaf van het schooljaar 2017/2018 zijn nu al weer
een tijdje in uw bezit.
Helaas heeft nog niet iedereen de foto’s betaald.
De eerste herinnering wordt binnenkort aan uw kind meegegeven.
Wilt u de foto’s dan binnen 10 dagen alsnog betalen?
 Is het u ontschoten en wilt u niet wachten op de herinnering?
Ga naar foto.vormgegeven.nl en gebruik de fotocode die onderaan de foto is afgedrukt.
 De foto’s toch niet behouden? Wilt u ze dan alsnog inleveren bij een van de leden van de werkgroep.
Dan zorgen wij dat deze retour komen bij de fotograaf.
Hebt u vragen over de betaling dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf. Bij voorkeur per
mail op betalingen@fotoprox.nl of 0850-212673 tussen 9 en 12u.
De schoolfoto werkgroep,
Suzanne Hubers
Carla van Brussel
Agnes Toonen
Sandra Willems
Hanneke van der Made

LEZING “GROTE WERKEN”
Op 12 oktober a.s. zal Peter Deurloo een lezing, ondersteunt met beelden en filmpjes, houden over
zijn boek “Grote Werken”. De lezing start om 20.00 uur en wordt gehouden in de zaal van Wijkvereniging Wijchen-Noord, Roerdompstraat 76 in Wijchen. Gratis entree.
Grote Werken is een boek op initiatief van
de Landinrichtingscommissie Maas en Waal.
Deze sloot in 2017 haar werkzaamheden af
en wilde ter gelegenheid daarvan een cadeau
doen aan de
streek waar
ze actief was
geweest.
Het werd
Grote Werken over de grote ingrepen in het landschap die voor het eind van
isolatie en het begin van welvaart zorgen.
Het boek combineert landschapsgeschiedenis met persoonlijke verhalen van mensen die de watersnoodramp
van 1926 meemaakten, de kanalisatie van de Maas in de jaren 1930, de ruilverkaveling in de jaren 1950 en de
aanleg van de Gouden Ham. Onder andere. Want bijvoorbeeld ook de Maas en Waalse stoomtram, de aanleg
van de Van Heemstraweg en van de Willem Alexanderbrug komen aan de orde.
In zijn lezing vertelt Peter Deurloo, journalist bij de Gelderlander en van huis uit historicus, over de algemene geschiedenis van het gebied tussen Maas en Waal en de al genoemde onderwerpen.
Uiteraard is na afloop het boek te koop, gesigneerd door de schrijver.
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OP LEKKER ANDERS DAG WORDT SAMEN NAAR SCHOOL GAAN ÉXTRA LEUK
Op donderdag 27 september hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 5 een presentatie gehad over de Lekker Anders Dag.
Wat is de Lekker Anders Dag?
Lekker Anders Dag is een initiatief van de samenwerkende basisscholen
en de Gemeente.
Het achterliggende idee is eenvoudig: met je kind naar school, het is een
bijzondere tocht. Hoe zorgen we er dan samen voor dat die ook zo bijzonder blijft? Want eerlijk is eerlijk: het is thuis en rond school vaak
ook een heel gedoe, met drukte, met auto’s, met haast.
In gesprek met ouders, schoolleidingen, leerkrachten, gemeente kwamen we er samen al snel achter dat we
de sleutel voor een groot deel zelf in handen hebben.
Namelijk door elkaar en onszelf uit te dagen het af en toe eens ánders te doen… Door gewoon op sommige
dagen, wanneer het jou het beste uitkomt, er je eigen draai aan te geven. En die tocht naar school op zo’n
dag net iets anders in te richten. Dat is niet alleen leuk voor de kinderen, maar ook goed nieuws voor iedereen op en rond school.
Want met die bewuste keuze voor jullie Lekker Anders Dag, gun je jezelf en elkaar meer tijd, meer aandacht. En daarmee ook, letterlijk en figuurlijk, meer ruimte en minder drukte. Wie wil dat nou niet?
Hoe kun je meedoen aan de Lekker Anders Dag?
Je opgeven voor Lekker Anders Dag is gratis en kan op elk moment dat jullie dat willen!
Ga naar www.lekkerandersdag.nl of gebruik het aanmeldformulier dat de kinderen uit groep 1 – 5 in de klas
hebben gekregen. Wil je eerst meer weten?
Kijk dan op de site, of stuur een mailtje aan info@lekkerandersdag.nl .
Voor ieder gezin dat zich aanmeldt, hebben we de speciale Lekker Anders Dag Doos klaar staan, vol attributen om die tocht naar school extra leuk en spannend te maken, voor jong en oud.
Deze doos kun je ophalen bij Erik Berns op maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag vanaf 9.30 uur.
Wat zit er allemaal in?
 De opvallende zelf-maak-TafelTotem, die je pontificaal op jullie ontbijttafel zet – dan kan niemand vergeten: ‘Vandaag is het onze Lekker
Anders Dag!’


Coole armbandjes, die je natuurlijk die hele (school)dag omhoudt



De zelf-maak Pioniers-muts, precies op maat te knutselen. Met zo’n
muts op ben je klaar voor elke spannende ontdekkingstocht…



De speciale Kalender met stickers, om samen jullie dagen te prikken waarop je het eens anders gaat doen



En niet te vergeten: het veelkleurige vlaggetje, voor aan je fiets, schooltas of waar dan ook. Als je ‘m
maar flink laat wapperen!

Wanneer je je hebt aangemeld kun je natuurlijk gelijk starten met het plannen van je Lekker Anders Dagjes.
Je gebruikt daarvoor de kalender uit de Lekker Anders Dag Doos.
Op dinsdag 9 oktober is er tussen 8.00-8.30 uur een feestelijke Kick-off om de eerste Lekker Anders
Dag te vieren. Tijdens de Kick-off ziet het schoolplein (bij de hoofdingang) er feestelijk uit en kun je je nog
aanmelden voor de Lekker Anders Dag. Ook wordt er een recordpoging gedaan met de kinderen. Vergeet
deze dag dus niet in je agenda te zetten!
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KINDERBOEKENWEEK – WIJ MAKEN EEN VRIENDENBOEK
Woensdag, 3 oktober, is de Kinderboekenweek gestart met als thema “vriendschap”. Bij de wijkvereniging
besteden we er tijdens de jeugdactiviteiten aandacht aan door iets te knutselen in het thema. Zo maken we
tijdens de meidenavond vriendschapsbandjes en sleutelhangers.
Omdat vriendschap iets van en voor jong en oud is willen we ook een vriendenboek maken met werknemers en
bezoekers van Noorderlicht. De vraag is of zij een “pagina” willen maken voor het vriendenboek. Wij zullen
die pagina’s in de lijsten op de lange gang hangen zodat iedereen ze kan bekijken. We zijn nu al benieuwd
naar de verhalen, u ook?
Beste leerkrachten, medewerkers en vrijwilligers van Noorderlicht,
Omdat het ons leuk lijkt om zoveel mogelijk mensen van verschillende leeftijden in het "vriendenboek" van
Noorderlicht te krijgen bij deze het verzoek aan jullie om bijgevoegde pagina (digitaal) in te vullen en te
voorzien van een foto, indien mogelijk.
Als jullie deze weer terug sturen drukken wij ze af en zorgen dat het in een lijst komt.
Wil je het met de hand schrijven, bij Erik en achter de bar van de wijk ligt een stapeltje invulkaarten.
Wij hopen veel reacties te krijgen!!
Met vriendelijke groet,
Marieke Verhoeven
Wijkvereniging Wijchen-Noord

Mijn naam is
en ik ben
jaar.
Mijn vriend/vriendin heet
en is

jaar.

Wij kennen elkaar van:

Hij/zij is mijn vriend/vriendin omdat:
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