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__________________________________________________________________

SINTERKLAASFEEST WOENSDAG 5 DECEMBER

Op deze dag is er een normale schooltijd, n.l. van 8.30 tot 14.00 uur. Sint en
zijn pieten worden om 9.30 uur buiten opgewacht door alle kinderen.
Het sinterklaasfeest voor de groepen 1 t/m 4 vindt plaats in de speelzaal.

PROGRAMMA VOOR DE BOVENBOUW

De groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest in hun eigen klas. Er zijn
weer surprises gemaakt, en gedichten. In de week van 19 november zijn er
lootjes getrokken. Voor de surprise is een bedrag van € 3,50 afgesproken.
De jongere kinderen mogen best door hun ouders worden geholpen!
______________________________________________________________________________

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

KOFFIEOCHTEND
Dinsdag 4 december bent u weer
van harte welkom voor een kopje
koffie of thee, in de koffiekamer
van de Paulusschool tussen 08.30
en 09.15 uur. Naast de directie
kunnen ook eventueel andere
hoofdgebruikers aanschuiven.

GEZINSVIERING

Op 8 december 2018 is er een
gezinsviering in de Paschaliskerk
om 19.00 uur.
Iedereen is hier van harte welkom

VRIJ
Donderdag 6 december zijn alle
kinderen van groep 1 -2 en van de
Afdeling Jonge Kind vrij
Donderdag 6 december beginnen de groepen 3 t/m 8 om 10.00
uur.

Dinsdag 4 december is er om
12.30 uur een bijeenkomst van de
Kinderraad.

KERSTSPEL
DE REGEL VAN
DECEMBER

De regel van de maand december
die u bij beide ingangen van de
school aantreft is:
Wij zorgen goed voor elkaar!
VOLGENDE INFO VRIJDAG 7
DECEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 5 DECEMBER VÓÓR 10.00 UUR.
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Op 24 december 2018, Kerstavond,
is er om 16.30 uur een Kerstspel.
Om 18.00 uur is de Gezinsviering.
Kinderen die mee willen doen met
het Kerstspel zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij:
Gerda tel. 024-6418279
Yvonne tel. 024-6420246
Els tel. 024-6411841
Werkgroep gezinsliturgie Paschaliskerk
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WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN VOOR KINDEREN

Iets fleurigs maken voor de kerstdagen kan tijdens deze workshop die gegeven wordt door Tamara van Tilburg voor kinderen uit groep 5 t/m 8.
Het wordt zeker geen “standaard” kerststukje want ook de ondergrond zal door de kinderen zelf worden
gemaakt.
Voor deze workshop kunnen er tot 7 december nog kinderen aangemeld worden!
Wanneer:
vrijdag 14/12 van 14.30 tot 16.30 uur
Waar:
krea wijkvereniging
Kosten:
€ 5,=
Leiding:
Tamara van Tilburg (wijkvereniging)
Aantal kinderen:
minimaal 8, maximaal 16
 --------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER BLOEMSCHIKKEN:
Dit formulier met verschuldigd bedrag inleveren bij:
Mireille Roelofs, Kanariestraat 21.
Naam kind(eren)……………………………………………………………………………………...
Groep……………………School……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………..
Evt. bijzonderheden (allergie, etc.)………………………………………………………………..
Foto’s van mijn kind(eren) mogen wel/niet gepubliceerd worden op de website of in de schoolkrant.

Wist u dat………….
- er een initiatief is door huisartsen, apothekers en de ZZG zorggroep om Wijchen de
gezondste gemeente van 2018 te maken;

-

er 4 pijlers zijn die activiteiten organiseren om dit doel na te streven;

-

er meer informatie te vinden is op www.wijchengezond.nl
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