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DEZE WEEK: EEN EXTRA EXCURSIE VOOR GROEP 5

Afgelopen dinsdag had meneer Charles voor groep 5 een levensechte geschiedenisles georganiseerd.
Niet op school, maar in Nijmegen waar we veel directe historische bronnen konden bekijken. Meneer Charles
is een echte Stadsgids, dus hij weet als geen ander waar je moet zijn en kent ongelofelijk veel verhalen.
Het begon al goed: de hele groep mocht per trein van station Wijchen naar Nijmegen Centraal. Voor sommige
kinderen één van de weinige keren dat ze per trein reizen. Het ging helemaal goed. Alleen raakte de conducteur de tel een beetje kwijt bij het controleren van de kaartjes….
In Nijmegen liepen we met grote passen door de geschiedenis:
 We waren op de plek waar Julius Civilis tanden knarsend de
Romeinse legers zag naderen. Hij leidde de opstand van de
Bataven tegen de Romeinen.
 We bekeken de plek waar Karel de Grote een paleis bouwde,
zagen de Barbarossa ruïne en de Sint Nicolaas Kapel.
 In de Stevenskerk zagen wij de kat in steen die altijd in de
kerk was tijdens de verbouwing en mochten we in de grafkelder waar de kist van Catharina de Bourbon
stond. Dat was eens een heel voorname dame.
 We stonden in de laatste stadspoort (Anthonispoort) waar Maarten Schenk en zijn leger jammerlijk
verslagen werden door de Spanjaarden.
 Meneer Charles vertelde ook veel over de Tweede Wereld Oorlog en welke gebouwen en kerken toen
verwoest werden.
De kinderen moesten veel luisteren en kijken, maar gelukkig mochten
ze ook even in een speeltuintje. En er waren twee moeders die ijsjes
kwamen brengen!
Meneer Charles heeft beloofd dat iedereen een klein boekje krijgt,
zodat hij thuis kan vertellen wat er allemaal te zien valt in Nijmegen
(Misschien ga je samen met je ouders nog wel een keer naar Nijmegen..).
Gerard.
________________________________________________________________________________

MUSICAL GROEP 8
Dinsdag 11 juli is de musical van
de groepen 8. Wij wensen iedereen veel plezier.

RAPPORTEN GROEP 8
Woensdag 12 juli krijgen de
groepen 8 de rapporten mee.

LAATSTE SCHOOLDAG!

ZEG MAAR…

Woensdag 12 juli verzorgt groep
7 om 13.00 uur ‘Zeg maar dag
met je handje!’ om de groepen 8
uit te zwaaien!
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Donderdag 13 juli is er om 13.30
uur uitglijden van de groepen 1-2.
Het is de laatste schooldag en de
vakantie begint, want vrijdag 14
juli is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.

VERJAARDAGEN
08-7 Tawan Derks
gr. 6b
09-7 Lucas Hermsen
gr. 2b
11-7 Thijs van den Beemd gr. 5
12-7 Lenka van Hulsentop gr. 3
HARTELIJK GEFELICITEERD!

GEZOCHT!

Wie o wie heeft er een schoon
kinderbankje of een lekker zittende kinderstoel over voor in de
leeshoek?
En is er iemand die het spel
" Wie is het" heeft en het misschien niet meer gebruikt? Ik
zou er heel blij mee zijn voor
groep 4!
Groetjes van juf Myriam

UITNODIGING KINDERKARAVAAN
Zaterdag 8 juli is er weer een
kinderkaravaan. Iedereen is dan
van harte welkom op de Kapelberg in Bergharen. Om 18.00 uur
voor een picknick, daarna gaan we
een spel doen met z’n allen.
Om 19.00 uur is dan de Kinderkaravaan die om ongeveer 20.00 is
afgelopen.
Na afloop is er voor de volwassenen koffie/thee, voor de kinderen wordt er limonade geschonken met wat lekkers erbij.
Het is de laatste viering voor de
grote vakantie en wat zou het
mooi zijn wanneer er veel kinderen zouden komen.

Dus kom zaterdag allemaal naar
de Kapelberg in Bergharen.
Tot zaterdag!
Namens de Werkgroep gezinsliturgie de Twaalf Apostelen
Ans v.d. Wielen
Tel: 6414426

VOLGENDE INFO VRIJDAG 14
JULI. COPY MOET BINNEN
ZIJN WOENSDAG 12 JULI
VÓÓR 10.00 UUR.

SURVIVALLEN INFO
Groep 6/7 en 7 gingen 29 juni op schoolreisje, ze hadden verschillende activiteiten, een middagprogramma en een ochtendprogramma. Het ochtendprogramma zag er zo uit: Schotland: kompas stenen run, China: van stam naar stam lopen
met samenwerking en USA: boogschieten. Het middagprogramma zag er zo uit:
Australië: brood bakken, Groot Brittannië: levend stratego en Brazilië: mudrun,
oerwoudloop. Je kon bij elk spel airmiles verdienen als je had gewonnen kreeg je
100 airmiles, als je had verloren kreeg je als nog 50 airmiles, en als je goed je
best deed kon je nog meer airmiles verdienen. We hadden ook nog een pauze
waarin we gingen lunchen! We hadden voor al onze ouders als souvenirtje een
zak met hele vieze kleren meegenomen. Het was super geslaagd schoolreisje 
Verslag Luna en Stijn
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KEUZEOPDRACHTEN IN GROEP 8
De afgelopen weken zij we in de groepen 8 bezig geweest met handvaardigheid en
computer programma’s zoals: stop motion video’s en sketch-up. Met handvaardigheid
hebben we veel in de aula gewerkt. Daar hebben we van hout spullen gemaakt: spijkerplankjes, mini voertuigen, auto’s, treinen, vrachtwagens. Ook dieren zoals: draken,
paarden, kolibries en nog veel meer.
Hoe hebben wij zulke dingen gemaakt?
Eerst bedenk je wat je wilt maken, bijvoorbeeld een haan. Als eerste pak je de spullen die je nodig hebt zoals een figuurzaag, vijlen en een paar triplex plankjes. Dan
maak je een tekening op het plankje, maar teken er geen poten bij die moet je later
pas uitzagen. Als je dat hebt gedaan ga je het uitzagen. Je hoeft het niet heel precies te doen, want daar heb je die vijlen voor. Als je het eerste stuk van de haan
hebt kun je verder gaan. Pak je eerste stuk van de haan en trek hem over op een stuk
plank. Wanneer je dat hebt gedaan teken je een halve centimeter in het eerste
vormpje. Zaag hem uit en trek hem weer over. Herhaal dat tot je de haan
dik genoeg vindt. Nu gaan we de poten maken. Teken een klein stokje van
hout en een voetje en lijm die aan elkaar. Laat deze goed drogen. Nu pak
je de haan er weer bij en lijm het op elkaar. Als je haan niet recht op wil
staan maak er een plateau bij en lijm hem er op. Vergeet niet van elk
plankje twee te maken.
Tip: Vijl elk stukje van de haan mooi rond dan wordt hij nog mooier.
De draak op de foto is gemaakt door Lin Botermans, en enkele werkstukken door Rik Toonen
Lin en Rik

KUBB TOERNOOI TIJDENS BURENDAG
Op zaterdag 23 september is de nationale burendag.
In dat kader organiseert Wijkvereniging Wijchen-Noord een Kubb toernooi voor jong en oud. Kubb is een
spel waarin 2 teams van elkaar een aantal blokken om moet gooien, dit uiteraard met spelregels.
Wijkvereniging Wijchen-Noord is op zoek naar teams die hier aan mee willen doen, hierbij denken wij aan
gezinnen, buren, vriendengroepen, leden van een (sport)vereniging etc. Voor het toernooi gelden de volgende
regels:
 Er kunnen een vastgesteld, maximaal aantal teams meedoen.
 Teams kunnen bestaan uit minimaal 3 en maximaal 6 personen, samenstelling zelf te bepalen (kinderen,
volwassenen en ouderen kunnen allemaal meedoen).
 Teams betalen een minimaal bedrag inschrijfgeld (1,= p.p.) daarvoor ontvangt men p.p. een consumptiebon
 Er wordt volgens een poule systeem gespeeld waarin ieder team een unieke classificatie behaalt.
 Er is na afloop een prijsuitreiking in Noorderlicht.
 Er wordt gespeeld volgens een vastgesteld reglement
Het toernooi zal gespeeld worden in het Cool Nature Park (park langs Randweg Noord). Zin gekregen om mee
te doen? Stel dan een team samen en meld je aan bij activiteiten@wvwn.nl. Dit kan t/m 10 september.
Vanaf 28 augustus ontvangen aangemelde teams een mail met overige informatie omtrent het Kubb toernooi.
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VAKANTIEPROGRAMMA BIBLIOTHEEK WIJCHEN
SPOENK JE ZOMER
Deze zomervakantie organiseren we in de bibliotheek allerlei activiteiten die te maken hebben met
Pippi of die geïnspireerd zijn op Pippi. Hieronder het overzicht van de activiteiten die we al hebben
bedacht.

LEESBINGO MET PIPPI
Zit je in Groep 3 en ga je naar Groep 4? Of zit je in Groep 4 en ga je naar Groep 5?
Doe dan mee met de Leesbingo van de bibliotheek. Haal de Leesbingokaart op in de bibliotheek. Op die kaart staan
16 gekke, grappige, spoenkige leesopdrachten. Bijvoorbeeld: Lees ondersteboven of Lees iemand voor in de bibliotheek. Alle opdrachten doe je 15 minuten. Heb je je bingokaart vol? Lever hem dan in bij de bibliotheek en je
krijgt een kleine beloning. Uit alle ingeleverde bingokaarten trekken we een winnaar uit Groep 3 en een winnaar uit
Groep 4. Je kunt de hele zomervakantie meedoen aan de Leesbingo. De leesbingo is gratis.
DINSDAG 25 JULI VAN 14.00 TOT 17.00 UUR.
Collages maken met Ana Karina Maduro
Collages maak je door plaatjes uit tijdschriften, folders en boeken te knippen en met die plaatjes een nieuwe afbeelding te maken. Kun jij een paard optillen net als Pippi? Vliegen als Karlsson van het dak? Misschien in het echt
niet, maar in een collage kun je dat wel laten gebeuren.
Deze workshop is voor kinderen van 8 - 12 jaar. De workshop kost € 5,-.
Opgeven via www.bibliotheek-wijchen.nl.
WOENSDAG 2 AUGUSTUS VAN 10.00 TOT 11.00 UUR.
Pippi theater
MuziekDorp Wijchen verzorgt tijdens Kleintje Koffie een drama/theater workshop voor de kleintjes met als thema Pippi Langkous. Genieten, spelen en samen zijn. Aanmelden is niet nodig.
Voor ouders en hun kinderen tot 4 jaar. De toegang is gratis.
PIPPI-FILMMIDDAGEN
Alle Pippi-filmmiddagen zijn van 14.00 - 16.00 uur.
Vier donderdagmiddagen in de vakantie kun je genieten van de Pippifilms op het grote scherm op De Vloer van de
bibliotheek.
De entree is gratis.
27 juli: Pippi Langkous
3 augustus: Pippi gaat van boord
10 augustus: Pippi zet de boel op stelten
17 augustus: Pippi in Taka Tukaland
DONDERDAG 17 AUGUSTUS VAN 10.00 - 12.00 UUR.
Illustratieworkshop Pippi Langkous
Hou je van de verhalen van Pippi Langkous? Teken je graag de raarste dingen? Ben je 5,6 of 7 jaar? Dan ben je
hier aan het juiste adres. We gaan samen tekenen en schilderen. Net zo gek zoals Pippi Langkous kan doen. Wat
moet je meenemen? Humor. En jezelf. Materiaal is aanwezig.
Deze cursus wordt gegeven door illustratrice Marloes Veelenturf.
De workshop kost € 8,50. Opgeven via www.bibliotheek-wijchen.nl.
VRIJDAG 18 AUGUSTUS VAN 10.00 - 12.00 UUR.
Illustratieworkshop Spoenk
Wat is een Spoenk? Hou je van teken en illustreren? En ben je net zo’n rare vogel als Pippi Langkous? Ben je 8 jaar
of ouder? Kom dan vooral een kijkje nemen. Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben met tekenen of schilderen.
In een aantal stappen gaan we leren illustreren.
Wat moet je meenemen? Humor. En jezelf. Materiaal is aanwezig.
Deze cursus wordt gegeven door illustratrice Marloes Veelenturf.
De workshop kost € 8,50. Opgeven via www.bibliotheek-wijchen.nl.
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VRIJDAG 18 AUGUSTUS VAN 10.00 - 11.00 UUR.
Pippi Langkous spelletjes
Maartje Jolijn van Plezier in bewegen gaat met de kinderen en hun ouders echte Pippi Langkous spelletjes doen.
Klimmen, klauteren en plezier maken.
Voor ouders en hun kinderen tot 4 jaar. De toegang is gratis.
VRIJDAG 25 AUGUSTUS VAN 20.00 UUR TOT 22.30 UUR.
KAMPVUURVERTELLINGEN
De zon gaat langzaam onder, het kampvuur knettert, de verhalenverteller schraapt zijn keel. Met zijn woorden
neemt de verteller je mee naar ver weg en lang geleden. Wil je het einde van de vakantie vieren met verhalen? Nog
even de zomeravondsfeer proeven met een drankje en ondertussen lekker luisteren?
Marc van Kampen en Mariska van de Steege van Kampvuur.tv organiseren - in samenwerking met De Bibliotheek
Wijchen - een verhalenavond met de Wijchense vertellers Paul Groos, Joost
Schellekens, Nadja Spooren en Martin Bergsma.
Zij brengen allerlei verhalen: sprookjes, twistverhalen, broodje aapverhalen en nog veel meer. Vanaf 22.00 uur is
er nog een halfuurtje griezelverhalen, voor de liefhebbers. We vertellen rond een kampvuur op het pleintje bij de
ingang van ’t Mozaïek, Campuslaan 6 in Wijchen. Het eerste half
uur vertellen we voor de jongere kinderen, daarna voor oudere
kinderen en zeker ook voor volwassenen.
ZIN GEKREGEN?
Je kunt je aanmelden via de website van De Bibliotheek Wijchen. Als je je vooraf aanmeldt, krijg je een consumptiebon. De
entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage stellen we zeer op
prijs.
Consumpties zijn voor eigen rekening. Meer dan twee
uur verhalen bij het kampvuur. De beste afsluiting van de vakantie!

GEZOCHT: BIEBVRIJWILLIGERS!
De Paulusschool heeft een mooie bibliotheek met bijna vijfduizend boeken waar alle leerlingen van gr. 1 t/m gr. 8 en de Unit leuke lees- en documentatieboeken kunnen lenen, dus ook uw kinderen.
Wij kunnen echter niet draaien zonder de hulp van vrijwilligers!
Omdat een aantal van onze vrijwilligers door omstandigheden na dit
schooljaar moet stoppen zijn wij op zoek naar nieuwe mensen om onze
groep aan te vullen. De bieb is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag
van 12.30 tot 14.00 uur. We werken met tenminste 2 vrijwilligers per
keer.
Wij zijn op zoek naar moeders, vaders, oma’s of opa’s die het leuk vinden om kinderen te helpen bij het zoeken
naar een leuk leesboek of documentatieboek en hen te helpen bij het invoeren in het bibliotheekprogramma op de
computer.
Speciale kennis is hiervoor niet nodig. Het is niet moeilijk, wel heel erg leuk! Daarbij weten de meeste kinderen
heel goed hoe het werkt.
Lijkt het u leuk en wilt u hier wat meer over weten of een keer in de bieb komen kijken, laat dat dan weten via een
mailtje naar Gerard of Thea of geef u op bij de leerkracht van uw kind.
Wij hopen op veel aanmeldingen.
Thea en de biebouders.
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