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__________________________________________________________________

KINDERRAAD IN HET KASTEEL

Gisteren was het zo ver. Het bezoek van de kinderraad bij de burgemeester in het kasteel. Het was een
leuk, leerzaam én lekker bezoek.
De kinderen stelden vragen die ze zelf
hadden bedacht. Ze weten nu dan ook
wat een burgemeester doet en waarom
meneer Verheijen burgemeester is geworden.
Ook vertelde de burgemeester over de
geschiedenis van Wijchen en het kasteel.
De ambtsketen mochten we allemaal even
vast houden. Nu we weten wat hij betekent en hoeveel hij waard is, weten we
ook hoe speciaal dat was.
De meeste weetjes die verteld zijn, toen
we genoten van het heerlijk ontbijtbuffet, zijn door de kinderraad verzameld
en staan verderop in de nieuwsbrief.
De jongens en meisjes hebben het knap gedaan. Trots dus op onze vertegenwoordigers!
Carina
_______________________________________________________________________________

ENQUÊTE NASCHOOLSE ACTIVITEITEN.

Ouders/verzorgers die vorige week donderdag de instuif hebben bezocht werden bij de hoofdingang getrakteerd op een enquête formulier met een aantal vragen over de naschoolse activiteiten.
Wilt u hier naar kijken, het formulier invullen en vóór 27 november
a.s. weer inleveren?
Mocht u geen formulier hebben ontvangen, dan kunt u er alsnog een
vragen bij meneer Erik.
De programmacommissie stelt uw medewerking zeer op prijs!
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DE REGEL VAN
NOVEMBER

De regel van de maand
november die u bij beide
ingangen van de school
aantreft is:
IEDEREEN IS ANDERS EN
ERGENS GOED IN!

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

GEVRAAGD

Beste ouders,
De kerstwerkgroep is nog dringend op zoek naar extra mensen.
We zijn op zoek naar nog 1 of 2
ouders die ons willen helpen.
Dus lijkt het je leuk om met ons
samen de dingen te regelen voor
het kerstdiner op school en om
voor alle kinderen weer een onvergetelijke avond te maken?
Mail dan even naar laura2708@hotmail.com
Groetjes Angela, Mira en Laura

VOLGENDE INFO VRIJDAG 16
NOVEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 14
NOVEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

SINT IN WIJCHEN

SINTERKLAAS INTOCHT 2018

Dit jaar komt de Sint aan op 18 november en is er
een uitgebreid programma van 13.00 tot 17.00 uur.
Ook dit jaar slaapt Sint weer in het kasteel en
zoals elk jaar maakt Sint weer iets spannends
mee!

De landelijke intocht van Sinterklaas met al zijn
pieten is dit jaar op zaterdag 17 november 2018.
Hij zal aankomen in de Noord-Hollandse gemeente,
Zaanstad waar Burgemeester Jan Hamming hem
zal verwelkomen. Daarna begeeft de Sint zich te
paard naar de Zaanse Schans.
De Sinterklaas intocht 2018 in Nederland zal weer
een groot feest worden en ook op de televisie te
zien zijn. Ook dit jaar verzorgt Dieuwertje Blok
de presentatie. De NTR doet vanaf 12.00 uur op
NPO Zapp/NPO 3 verslag van de aankomst van de
Sint. Op NPO Zappelin Xtra en op zappelin.nl is de
intocht met gebarentolk te volgen.

HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:

13.00 – Show kasteel
13.45 – Intocht Sint door centrum
14.00 – 16.00 uur Pietendisco bij Sterrenbosch
15.00 – 16.00 uur Meet en Greet Sint Kasteel

HET SINTERKLAASJOURNAAL

Eerder die week, op maandag 12 november, start
Het Sinterklaasjournaal. De belevenissen van de
Sint vóór en na de intocht zijn vanaf dan iedere
dag om 18.00 uur op NPO Zapp/NPO 3 te zien, tot
en met 5 december.
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Wist je dat
























De burgemeester Hans Verheijen heet.
Hij is 52 jaar oud.
Dat hij de 15de burgemeester van Wijchen is.
Hij de jongste burgemeester was toen hij begon.
In de vergaderzaal hangen er schilderijen van de vorige burgemeesters.
Als er een burgemeester weg gaat komt er een schilderij bij.
Elke 6 jaar moet je op nieuw solliciteren voor burgemeester.
Toen hij op de middelbare school zat wou hij al iets voor mensen doen.
Dat de ketting van de burgemeester een ambtsketen heet.
De ambtsketen 2 kanten heeft.
De ene kant zie je de eerste Wijchense vlag en de laatste vlag
Aan de andere kant van de ambtsketen staat de koninklijke vlag.
De ambtsketen 17.000 euro waard is.
Dat de ambtsketen 200 gram weegt.
Dat de burgemeester de ambtsketen liever niet wil dragen.
Dat er een kluis is waar de ambtsketen in zit.
De gemeente van Wijchen 100 miljoen euro per jaar heeft.
Hij drie kinderen heeft.
Zijn oudste kind hij is 21 jaar zit op de universiteit en heet Peter.
Het middelste is 19 jaar en heet Jop.
Het laatste kind is Jullia en zit op de ssgn.
We niet alleen gewone, maar ook worstenbroodjes kregen.
De burgemeester ook worstenbroodjes lust.
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EET EEN PANNENKOEK VOOR DE VOEDSELBANK!
Op 29 november is het Sint Pannekoek, een traditie in het leven geroepen door striptekenaar Jan Kruis.
Bij Sint Pannekoek draait het om een goed doel, elkaar ontmoeten en samenzijn.
Daarom willen een aantal wijkverenigingen en dorpshuizen, u uitnodigen om dit samen te vieren.
Aanmelden hoeft niet, dus op 29 november kunt u binnenlopen en aanschuiven bij:
 Wijkvereniging Wijchen-Noord, (16 - 20 u)
 Wijkvereniging ’t Achterom (17 - 19 u)
 Dorpshuis De Mijlpaal Hernen (12 - 13.30 u)
 Dorpshuis De Oase, Alverna (16 – 18.30 u)
 Wijkvereniging Wijchen West (16.30 - 19 u)
 Wijkcentrum de Brink (14 - 18 u)
 Wijkcentrum OZO (17 – 19 u)
 Wijkvereniging Wijchen Zuid (14.30 – 17.30 u)
In ruil voor een houdbaar levensmiddel voor de voedselbank bakken wij voor u een pannenkoek .
De voedselbank is blij met:
Rijst, droge pasta, koffie, thee, aardappelpuree (pak), blikgroente, blikken vlees, houdbare zuivel in pakken,
houdbaar broodbeleg (jam, pindakaas, hagelslag, stroop, pasta), bakolie/olijfolie, vruchtensap in pak
Neem dus uw buren, vrienden, kinderen en familie mee, dan maken we er samen een vrolijke en gezegende
Sint Pannekoek van!

Benieuwd naar de achtergrond van Sint Pannekoek? Kijk dan eens op www.sintpannekoek.nl
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