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Belangrijke data:
13 november: Instuif van 17.30 tot 18.30 uur
20 -24 november: Oudergesprekken. Tijdens de instuif liggen er formulieren klaar, waarop u zich kan
inschrijven voor de oudergesprekken. Mocht u die avond verhinderd zijn, dan plannen de leerkrachten
uw oudergesprek in en laten u de datum en tijd weten.

Mooie opbrengst Bag2 school!
Beste ouders,
De kledingactie heeft het mooie bedrag van € 289,80 opgebracht. We willen iedereen bedanken voor
hun bijdrage. Ook deze opbrengst komt weer ten goede aan onze kinderen. We zullen u op de hoogte
houden waar we de opbrengst aan gaan besteden. De volgende kledingactie staat gepland op
donderdag 19 april 2018.

Kunstweken
Tijdens de instuif zijn de gemaakte kunstwerken van de kinderen te bewonderen. Mocht u
onverhoopt deze avond verhinderd zijn, dan kunt u de hele week na schooltijd nog een kijkje komen
nemen.

Medewerkersdagen Kans en Kleur
Dinsdag 7 november en woensdag 8 november hebben wij leerkrachten van andere scholen van
stichting Kans en Kleur op visite gehad. Donderdag 9 november is ons team op bezoek geweest bij
andere scholen. Doel van deze dagen is om bij elkaar te kijken en ideeën op te doen.
We hebben als team erg leuke en zinvolle reacties mogen ontvangen van collega’s.

Workshop Short Movie
16 november 2017, van 14:30 tot 17:00 uur
Jeugdafdeling de Bibliotheek Wijchen

Altijd al willen vliegen door de lucht? Of aan een flatgebouw hangen? Hoe doen ze dat toch in die films?
Dat gaan we samen ontdekken in deze super toffe workshop door Sarah Kuipers van Tiki Koko DigiLab.
Ervaring met filmen, monteren of acteren is niet nodig, plezier staat centraal!
In groepjes (max. 4 kinderen per groep) wordt een filmgenre gekozen. Bijvoorbeeld western, stomme
film, griezelfilm, actiefilm of misschien wel een lachfilm. Bij dit gekozen genre wordt een kort verhaal
geschreven. Als de groep het verhaal een aantal keer gerepeteerd heeft, gaan we ons verkleden om
een echte acteur/actrice te worden.
Met een tablet wordt het verhaal gefilmd. Voor elk genre zijn er een aantal green screen clips
aanwezig op de tablet. De groep kiest zelf welke scène ze voor het green screen willen filmen. Na het
filmen is er ruimte voor een korte pauze.
En daarna het spannende gedeelte: de videobeelden terugkijken en ze knippen en plakken (monteren)
zodat er een echte stoere film ontstaat die je zelf met je groepje gemaakt hebt. De gemaakte film krijg
je per mail toegestuurd, maar we kijken de film natuurlijk ook op het grote scherm in de bibliotheek.
Van 14.30 tot 17.00 uur. Voor kinderen van 8 - 12 jaar. Kosten: € 8,50. Voor deze workshop hebben
we minimaal 8 deelnemers nodig om het door te laten gaan. Het maximaal aantal deelnemers is 16. Je
kunt je opgeven via:
http://www.bibliotheek-wijchen.nl/formulieren/workshop-short-movie.html

Vakantierooster 2018-2019
In de bijlage vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019.

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Benjamin_groep_2
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Voorstelling_Botje_in_Mozaiek
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/leeskring_Eowyn_groep_2

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Later_Als_Je_Groot_BAND
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Voorronde_Groot_Kinderdictee
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kunst_Matisse
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Halloween_lampions_handvaardigheid
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/gym

