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Werken in een andere groep
Het kan zo maar zijn dat uw zoon of dochter afgelopen weken thuis is gekomen en verteld heeft
dat hij of zij die dag even in een andere klas heeft gewerkt. Dat klopt!
Sinds een tijdje werken wij met de groepen 5 tot en met 8 samen op het gebied van technisch,- en
begrijpend lezen. Groepsdoorbrekend werken noemen wij dat.
De kinderen werken op verschillende ochtenden in de week op hun eigen niveau aan deze vakken.
Zo kan het dus zijn dat een leerling uit groep 5, begrijpend lezen volgt bij de leerkracht van groep
7. Of een leerling uit groep 8 technisch leest bij de leerkracht van groep 6. Tijdens deze momenten
zitten de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 bij elkaar in de verschillende lokalen. Dit doen
wij omdat wij er van overtuigd zijn dat wij de kinderen op deze manier nog beter kunnen
begeleiden en volgen voor deze vakgebieden. De kinderen, en wij natuurlijk ook, zijn enthousiast!
Ook zijn wij gestart met het keuzevak op de vrijdagmiddag. Volgende week ronden wij het eerste
blok af en leest u hier meer over.
Mede namens alle teamleden,
Met vriendelijke groeten,
Carina

Kalender
Week van 23 – 27 november
Maandag
23 nov.
Schoen zetten
Dinsdag
24 nov.
Woensdag
25 nov.
Donderdag
26 nov.
Vrijdag
27 nov.
Alle kleuters vrij

Week van 30 november – 4 december
Maandag
30 nov.
Dinsdag
1 dec.
Woensdag
2 dec.
Donderdag
3 dec.
Vrijdag
4 dec.
Sinterklaasviering

Kerstviering ’s avonds en vrijdag 18 december 12.00 uur vrij
Het duurt nog even en toch zijn de voorbereidingen voor de kerstviering op school al gestart. Als we kijken
naar de maatregelen die er nu gelden, is het mogelijk om in de eigen klassen ’s avonds een kerstviering te
doen. Natuurlijk kan dit nog veranderen. Toch brengen we jullie nu alvast op de hoogte van de aangepaste
lestijden als de kerstviering ’s avonds, zoals we hopen, door kan gaan.
Belangrijk om te weten:
Donderdag 17 december:

Alle kinderen van 17.30-18.30 uur op school.

Vrijdag 18 december:

De kleuters zijn de hele dag vrij.
De groepen 3 t/m 8 zijn vrij vanaf 12.00 uur.

Sinterklaasnieuws
Aanstaande maandag mogen alle kinderen hun schoen zetten.
Het is de bedoeling dat ieder kind een schoen meeneemt.
En natuurlijk zijn we dinsdag allemaal benieuwd of er iets in zit!

De Wijchense (S)interactieve speurtocht
Waar heeft Piet de brievenbus gelaten?
Sinterklaas moet in deze tijd net een beetje creatiever zijn dan andere jaren. Alle kinderen uit Wijchen
tegelijk kan hij dit jaar helaas niet ontvangen tijdens een intocht, maar samen met Piet heeft hij iets leuks
bedacht waardoor hij de Wijchense kinderen tóch allemaal een cadeautje kan geven. Namelijk met een
(S)interactieve speurtocht.

Het verhaal dit jaar…
Als je denkt dat corona het enige is dat roet in het eten gooit dan heb je het mis. Want net als andere jaren
(sommige dingen veranderen nooit) heeft er weer een pietje zitten slapen…. Speciaal voor dit jaar had
Sinterklaas een hele speciale brievenbus gekocht waar dat alle tekeningen voor Sint in achter gelaten
konden worden! Maar nu heeft Piet geen idee meer waar dat hij de brievenbus in het centrum van Wijchen
heeft neergezet. Helpen jullie Sint en Piet mee zoeken?

Lees dan verder op:
https://www.wijchenis.nl/activiteiten-overzicht/sinteractieve-speurtocht/
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