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DEZE WEEK: SPELLETJESMORGEN VOOR GROEP 1 T/M 4

Woensdag waren er al heel vroeg ouders op school. Het was nog maar net licht.
Ze toverden het schoolplein en de straat voor de school om in één groot
spelterrein. Ik zag partytenten, een groot touw om te trekken, een spooktent,
een springkussen, sjoelbakken, vlaggetjes en nog veel meer.
Ruim voordat de kinderen op school kwamen stond alles helemaal klaar.
Om 9 uur mochten meneer Wytze en ik het startsein geven. Meneer Wytze
moest dat wel heel voorzichtig doen, want zijn arm is nog niet helemaal genezen.
Maar hij was er bij en dat was heel fijn.
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 (Paulusschool en het Jonge Kind) stonden te
popelen om te beginnen.
Er waren ook heel veel moeders en vaders (en ook oma’s) die meehielpen bij de spelletjes.
Fijn dat er zo veel hulp was, want als je kinderen zelf laat kiezen moet er wel voldoende ondersteuning zijn!
Heel veel dank aan de werkgroep en alle andere ouders die de spelletjesmorgen weer tot een groot feest
hebben gemaakt.
Gerard

______________________________________________________________________________

KOFFIEOCHTEND
Dinsdag 3 oktober bent u 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.

Dinsdag 6 juni is er een bijeenkomst van de Kinderraad.

KINDERBOEKENWEEK
4 oktober is de opening
van de kinderboekenweek, met van 12.30
tot 14.00 uur de kinderboekenmarkt!
1

KINDERBOEKENMARKT
Omdat er geen plastic tassen
meer gebruikt worden, willen wij
vragen om een tas mee te geven
aan de kinderen voor het reserveren van de boeken. Deze gereserveerde boeken kunnen tot
14.30 worden afgehaald!

VERJAARDAGEN
30-9 Julia Aalbers
gr. 7
30-9 Bas Janssen
gr. 7
30-9 Jarik Timmerman
gr. 8
1-10 Anika Hendriks
gr. 2a
2-10 Fiene de Munck
gr. 8
3-10 Yfke Broekstra
gr. 3
5-10 Jill van Haren
gr. 8
5-10 Shania van der Sanden
gr. 5
HARTELIJK GEFELICITEERD!

Beste Ouders,
Op zaterdag 30 sept. organiseren wij de 9e editie van de Techniekdag
Nijmegen in het Technovium, Heyendaalseweg 98, te Nijmegen.

Kinderen en jongeren enthousiast maken voor wetenschap & techniek en
voor het kiezen van een technisch beroep is het doel van deze dag. Dit
evenement moet er mede voor zorgen dat jongeren vroeg(er) in aanraking
komen met techniek. Ook is het van belang ouders én leerkrachten te
laten ervaren dat techniek boeiend is en werken in de techniek een goede
toekomst biedt. Alle niveaus komen aan bod: van VMBO tot Universiteit!
Wij bieden ook de mogelijkheid om aan scholen, bedrijven of organisaties
zich op deze dag aan circa 4500 kinderen en hun ouders door middel van
een doe-activiteit of actieve presentatie te presenteren.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Techniekdag Nijmegen,
Wil Meertens, JuniorTechnovium 024-8904303 / 06-47038620

VOLGENDE INFO VRIJDAG 6
OKTOBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 4
OKTOBER VÓÓR 10.00 UUR.

CURSUS EERSTE HULP AAN BABY’S EN KINDEREN.
“EHBO aan baby’s en kinderen” is voor alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, gastouders, en ehbo’ers die willen weten wat je moet doen bij een ongeval met een kind. De cursus wordt gegeven conform Het Rode Kruis en bestaat
uit 3 avonden van 3 uur. Na afloop van de cursus ontvang je het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Rode
Kruis. Na afloop van de cursus kun je een kind in veiligheid brengen, de toestand van het kind beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en eerste hulp verlenen bij bewusteloosheid, bloeding, brandwond, circulatiestilstand,
CO-vergiftiging, ernstige allergie, hoofdletsel, huidwond, koorts en koortsstuipen, kortademigheid, letsel aan botten, spieren en gewrichten, nek- en wervelletsel, neusbloeding, tand door de lip, verdrinking, vergiftiging, verloren/afgebroken tand, verslikking, verstikking, vinger tussen de deur, vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in
het oog.
Speciale prijs voor aanmelden via Noorderlicht : € 120,00!! (Rode Kruis webshop-prijs is € 140,-) bij aanmelden
vermelden: via Noorderlicht
Dit is inclusief Rode Kruis boekje EHBO aan baby’s en kinderen, officieel certificaat van Het Rode Kruis en alle
benodigde verbandmiddelen. Veel zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de kosten. Informeer hiervoor bij je eigen zorgverzekeraar!
Wanneer: dinsdag 24/10, 31/10 & 7/11 van 19.30 tot 22.30 uur:
Locatie: M.F.A. Noorderlicht in Wijchen, Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 2 oktober via een mail naar:
Rooslooije@hotmail.com
Bij aanmelden graag vermelden:
Voorletters, naam, achternaam, geb. datum, adres, postcode, plaats, e-mailadres en telefoonnummer.
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‘OM ALLE ZIELEN’ in de Boskapel
herinneren – gedenken – delen – toevertrouwen

Nijmegen - In beweging komen is het thema van de
belevingstocht ‘Om Alle Zielen’ dit jaar. Een tocht voor
kinderen, jongeren en volwassenen. In beweging komen
omdat iedereen soms de behoefte heeft om uitdrukking
te geven aan wat er in hem/ haar leeft. Om stil te
staan bij en vorm te geven aan een mooie gedachten,
fijne herinneringen en liefdevolle wensen na het verlies
van een dierbare of geliefde. Al bewegend ontstaat een
eigen belevingstocht met een eigen klank, vorm en kleur.
Iedereen is van harte welkom op vrijdag 3 november van 19.00 – 21.00 bij ‘Om Alle Zielen’.
‘Wat beweegt mij?’
‘Om Alle Zielen’ is een speelse tocht langs creatieve en symbolische elementen die kinderen, ieder op een
eigen manier, beleven. Er is een korte openings- en sluitingsceremonie maar ieder kan komen en gaan wanneer
hij/zij wil. Kinderen worden bij deze belevingstocht uitgenodigd om op een lichte manier even in contact te
komen met hun creativiteit. Zij komen, op een kleurrijke en speelse manier, in contact met de mystieke wereld.
Belevingen zijn onder andere;
 Het maken van een tekening van een lieve gedachte of
 het schrijven een gedicht of verhaal over een mooie herinnering
 en deze tekening of de woorden delen door toe te vertrouwen aan het water.
 Degene aan wie je heel graag denkt beschrijven.
 Een lichtje ontbranden bij de vuurschaal met een vurige wens .
 Een wensvlaggetje maken en de wind al waaiend jouw wensen laten verspreiden.
 Zingen of luisteren naar muziek.
 Buiten broodjes bakken.
‘Om Alle Zielen’ is een belevingstocht en wordt aangeboden door het Augustijns Centrum ‘De Boskapel’.
Praktische gegevens
Datum:
Vrijdag 3 november
Locatie:
Augustijns Centrum de Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen
Tijdstip:
19.00 – 21.00 uur
Entree:
€ 10,00 / CJP geldig / kinderen gratis
Bezoek voor meer informatie onze site en facebookpagina:
https://www.boskapel.nl/om-alle-zielen/
https://www.facebook.com/OmAlleZielen/

WIST JE DAT,
……… voedsel van het seizoen en uit je eigen regio je lichaam geven wat het op dat moment nodig heeft
…….. het net zo moeilijk is om nooit meer suiker te eten als om nooit meer een sigaret op te steken
……… je lichaam voor meer dan de helft uit zuiver water is opgebouwd
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