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VRIJDAG 29 NOVEMBER IS WEER EEN VRIJE DAG VOOR DE GROEPEN 1 EN 2
SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas is afgelopen zaterdag met de stoomtrein
aangekomen in Nederland. We hebben gemerkt dat Sint
of zijn pieten ook al op school geweest zijn, want er
lagen wat cadeautjes en ook een bijdrage van O-zosnel, in de op school gebouwde stal.
Verder hebben we gehoord dat alle kinderen woensdag
27 november hun schoen mogen zetten. Neem dus
vanaf dinsdag 26 november allemaal een schoen,
pantoffel of laars mee naar school…
Wij hebben Sinterklaas natuurlijk ook weer uitgenodigd
om op donderdag 5 december zijn verjaardag bij ons
te komen vieren. Mede dank aan trendyspeelgoed.nl.
Het trottoir en het grasveld rondom de parkeerplaats
zijn gereserveerd voor de kinderen. Die morgen is de
parkeerplaats afgesloten voor al het verkeer, dat
zal met afzetlint duidelijk gemaakt worden.
We hopen dat Sinterklaas en zijn pieten die dag op
bezoek kunnen komen en met ons een mooi
sinterklaasfeest kunnen vieren!
De Sintwerkgroep.

trendyspeelgoed.nl

PIETENGYM

Sinterklaas heeft ons laten weten dat de kinderen van groep 1-2 op donderdag
28 november in de Slingert een pietengymles krijgen van meneer Nick en dat ze
op die dag verkleed als Piet ( zonder schmink) op school mogen komen.
Op 5 december kunnen de kinderen uiteraard ook als Sint of Piet ( zonder
schmink) verkleed naar school komen.
BIJLES
Steeds vaker hebben we te maken met leerlingen die bijles volgen buiten schooltijd. We
merken dat ouders voor materialen de leerkrachten benaderen. Helaas is het voor ons
niet mogelijk en niet toegestaan om hiervoor in materialen te voorzien. We vragen u
hiermee rekening te houden.

LEKKER ANDERS DAG
Samen met de Gemeente zijn we al langer in de weer voor prettig(er) verkeer rond onze
school. Daarbij hebben we voortdurend uw inzichten en input nodig. Wilt u ons ook deze
keer helpen, door uw mening te geven? Klik dan hier en vul de online vragenlijst in.
Het invullen van de vragenlijst kan via de computer, tablet of smartphone en duurt
slechts zo’n 5 minuten, maar helpt ons wel enorm.
Leest u alstublieft alle vragen aandachtig, maar denk niet al te lang na over elk
antwoord – het gaat om uw spontane mening en er zijn dus geen goede of slechte
antwoorden. De antwoorden die u geeft, verwerken we volledig anoniem.
Onder de mensen van onze school die de vragenlijst volledig invullen verloten we 2x een
cadeaukaart van bol.com (ter waarde van 25,-)
Het team van lekker anders dag en de Trinoom
Link voluit: https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9ZSeyvB9WLMl2T3

Beste ouders,
Wij zijn Marlies Hiemstra en Berry Verwegen en namens Mad Science Gelderland zijn wij
nieuwsgierig naar uw werkplek!
Mad Science heeft de afgelopen jaren regelmatig wetenschap & technieklessen verzorgd
op de school van uw kind en hoopt dit nog vele jaren te mogen doen.
De wereld van de wetenschap en techniek verandert snel en er komen steeds meer
nieuwe technische snufjes bij. Om ervoor te zorgen dat de lessen die Mad Science
geeft goed aansluiten bij wat er in technische bedrijven gebeurt, is Mad Science
op zoek naar enthousiaste technische bedrijven die het leuk vinden om met ons
samen te werken.
Daarom vragen wij u het volgende, werkt u bij technisch bedrijf en bent u enthousiast
over techniekeducatie of kent u mensen binnen het bedrijf die enthousiast zijn over
techniekeducatie?
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Ztgz6UC4KUHv_gH3khRHcWfMrX50_QzpYYngD6
SV-K0/edit?usp=drive_web
Vul dan in dit formulier uw naam, naam van het bedrijf en een telefoonnummer of e-mail
in:
We nemen dan snel contact met u of het bedrijf op.
Alvast ontzettend bedankt!
Wetenschappelijke groetjes,
Marlies Hiemstra en Berry Verwegen
EINDPRESENTATIE “BEN JE BETOETERD”

De afgelopen weken hebben alle kinderen van groep 5 en 5/6 tijdens de muziekles
instrumentoriëntatie gehad van dirigente Arlette Zwaans en leden van Het Kerkeveld
orkest. De kinderen, Arlette en de leden waren ontzettend enthousiast!
Op woensdag 27 november verzorgen de kinderen, samen met Young HKO, HKO-Go!,
de slagwerkgroep en het Kerkeveld orkest, een optreden. Hier laten de kinderen horen
wat zij geleerd hebben tijdens de lessen. En HKO-Go!, Young HKO en de slagwerkgroep
laten horen hoe het klinkt als je al langer samen speelt. Tot slot laat Het Kerkeveld
orkest je genieten van een echt harmonieorkest.
Dit optreden vindt plaats in wijkcentrum Ozo en start om 18.30 uur (Adres:
Urnenveldweg 10, Wijchen)
Na afloop van het concert is er nog gelegenheid om instrumenten uit te proberen,
vragen te stellen en je in te schrijven voor de proeflessen op een instrument naar keuze.
De proeflessen zijn voor kinderen vanaf groep 5.
Wij nodigen u en uw kinderen van harte uit om deze avond bij te wonen.
Wilt u meer informatie over de eindpresentatie of over de lessen? Mail dan naar
mec.kerkeveldorkest@gmail.com

SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN IN WIJKCENTRUM DE
BRINK
Ook dit jaar komt op zondag 24 november Sinterklaas het
wijkcentrum weer bezoeken, samen met zijn Pieten. Alle
kinderen van Kerkeveld en Huurlingsedam zijn welkom
vanaf 14:30 uur, dan maken we er weer een gezellig
feestje van!
Kom jij ook?
DE SINTERKERSTMARKT MÈT SINT PANNEKOEK
Op vrijdag 29
november is er weer een leuke markt en St.
Pannekoek in één.
In het wijkcentrum staan kraampjes vol met
mooie cadeautjes voor de feestdagen, in de
hal wordt tegen inlevering van een houdbaar
levensmiddel voor de voedselbank een
lekkere pannenkoek voor je gebakken.
Gezellig voor jong en oud. Iedereen is van
harte welkom tussen 15:00 en 19:00 uur in
wijkcentrum De Brink.

Met vriendelijke groet,
Yvette Akkermans
voorzitter MFA Wijkcentrum De Brink
+31 6 21542721
De Brink 27
6603 JR Wijchen
www.wijkcentrumdebrink.nl
06-11076709 (beheerder Tineke)

GRIEZELTOCHT 2019
Zaterdag 26 oktober werd er veel gegriezeld in de wijk Huurlingsedam en
Kerkeveld. Het was de tweede editie van de griezeltocht. Na het succes van vorig
jaar besloten de griezels dit jaar terug te komen en nog meer griezels mee te nemen.
In de wijken kwam je kleine en grote griezels tegen. Huizen op de route waren leuk
versierd. De belangstelling en opkomst was ongelooflijk groot. Zo groot dat wij helaas
ook mensen teleur hebben moeten stellen omdat de kaarten uitverkocht waren. Dat
vonden we heel erg jammer, maar meer mensen konden we niet kwijt op de route
binnen die tijd.
Voor volgend jaar gaan we bekijken hoe we nog meer mensen mee kunnen laten doen.
De organisatie wil iedereen bedanken die deze griezeltocht mogelijk heeft gemaakt.
Ook de ouders en kinderen bedankt voor jullie komst. Jullie enthousiasme zorgt er voor
dat wij graag volgend jaar weer komen griezelen.
Vond je de griezeltocht leuk en zou je volgend jaar vrijwilliger willen zijn?
Stuur dan een mailtje naar griezeltochtbrink@hotmail.com.
Wanneer de organisatie volgend jaar begint met de voorbereidingen wordt er contact
met je opgenomen.
Griezelige groeten van de organisatie Griezeltocht.

