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Belangrijke data:
1 november: Voorronde groot dictee Wijchen groep 5-6
8 november: Schoolfotograaf
9 november: Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
13 november: Instuif van 17.30 tot 18.30 uur

Groot dictee Wijchen – de kinderen van de groepen 5 en 6 dagen u uit!
Dit jaar vindt er weer een Groot Dictee Wijchen plaats. Dit wordt georganiseerd in een samenwerking
tussen de gemeente, de bibliotheek, de Lions Wijchen, Het Maaswaal college en Kans en Kleur. Het
evenement vindt één keer per twee jaar plaats en is dit jaar op woensdag 15 november.
Voor het Kinderdictee doen de groepen 5 en 6 van alle scholen in Wijchen mee. Op 1 november vindt
de voorronde in de klas plaats en van elke groep 5 of 6 mag de winnaar naar de finale. Deze finale is
op 15 november in de ochtend op het Maaswaal College.
Het doel van het kinderdictee is om de kinderen te laten ervaren dat een dictee maken en met spelling
bezig zijn ook heel leuk kan zijn. We hopen daarmee te bereiken dat het spellingsbewustzijn bij de
kinderen wordt vergroot.
U als ouder kunt op woensdagavond natuurlijk meedoen met het Groot Dictee Wijchen. Hoe mooi is
het om de strijd met uw kind aan te gaan. Wie scoort meer woorden goed?
De kinderen van groep 5 en 6 dagen u uit…!
Wanneer u mee doet met het dictee, sponsort u het goede doel. Dat is deze keer de Spacebus van
André Kuipers. Aan het eind van 2017 staat de lancering gepland van de duurzame Space Bus. In de
Space Bus kunnen schoolkinderen virtueel ervaren hoe het is om onze aarde te zien vanuit de ruimte.
Ze zien dan hoe kwetsbaar de aarde is en dat we goed voor haar moeten zorgen. De Space Bus gaat in
2018 gratis langs scholen rijden. Zie ook https://andrekuipers.com/space-bus/ . U vindt meer
informatie over het dictee op www.grootdicteewijchen.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Werving nieuwe leden ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband
Stromenland. Daarin zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Op dit moment zijn ze
op zoek naar versterking. In de bijlage vindt u alle informatie over deze raad en over eventuele
kandidaatstelling. U kunt zich kandidaat stellen tot 6 november 2017.

Drum Experience Kunst en Vriendschap Balgoij
Slagwerk is een essentieel onderdeel van elk harmonie- of fanfareorkest. Er zijn ook slagwerkgroepen
actief in de gemeente Wijchen, waaronder de drumband van harmonie Kunst en Vriendschap uit
Balgoij. Samen met het Cultuurknooppunt Wijchen is er een slagwerkproject opgezet die gegeven
wordt door Henry Janssen. Tijdens deze lessen maak je kennis met de verschillende
slagwerkinstrumenten en hoe je deze mag bespelen. Je leert noten lezen en tellen. Dit is voor
slagwerkers heel belangrijk! In de bijlage vindt u informatie en een aanmeldformulier.

Project Kunstweken groep 1 t/m 8

Deze week zijn we gestart met de kunstweken. In iedere groep hebben de kinderen al kennis gemaakt
middels een filmpje met de kunstenaar die in die groep centraal staat. De kinderen zijn al enthousiast
begonnen met het maken van kunstwerkjes.
De eindkunstwerken van de kinderen worden opgestuurd naar de organisatie van dit project. De
kinderen ontvangen later een reproductie van hun eigen kunst.
Tijdens de Instuif, maandag 13 november, zullen de kunstwerken worden geëxposeerd in school.

Op vrijdagavond 3 november zal in het kleine, lieve, pittoreske dorpje Balgoy de spanning stijgen
tijdens de spannende, spectaculair griezelige spooktocht! Degene die durven worden verwacht om
19.00 uur in het dorpshuis en rond 21.30 uur mag je pas weer naar huis. Vanwege de route die buiten
in de weilanden wordt gelopen vragen we je om passende kleding en schoenen/laarzen aan te
trekken. Telefoons mogen niet meegenomen worden tijdens de tocht, dus bij deze thuis laten of
inleveren bij de leiding. Voor drinken wordt gezorgd en de entree bedraagt € 1,00
Aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 1 november 2017!
Daarna kun je je niet meer aanmelden!
Tot vrijdagavond 3 november 2017 om 19.00 uur bij het dorpshuis…. ……..als je durft!
www.jeugdhonk-balgoy.nl
Groetjes, De jeugdhonkcommissie
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Kinderboekenweek 2017:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Lekker_voorlezen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Fanatastische_gruwelijk_enge_Kinderboekenweek

Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Starten_Rekenspelletjes
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Biebbezoek_kinderboekenweek_Gruwelijk_eng

http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Kunstweken
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Actie_in_de_gymzaal

Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Zonnebloemen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Gymlessen_van_meneer_Piet
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Kinderboekenweek_in_de_klas
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Kunstweken_Keith_Haring
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Groep_3_aan_het_werk_

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Verschillende_tekstsoorten
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Voorleeskampioen_2017
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Knutselen_Kinderboekenweek
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Vliegensvlugge_verhalenverteller
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kunstweken

