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Herhaling: doorschuifmiddag 

 

Op 5 juli mogen alle kinderen 's middags een kijkje nemen in hun nieuwe groep of bij 

hun nieuwe juf/meester. 

Dit jaar eindigt het doorschuiven in de oude klas zodat de leerlingen via de normale 

uitgang naar buiten lopen. Alleen de kleuters (jaarklas) die naar groep 3 gaan op de 

Brink moeten op de Brink worden opgehaald. 

Groep 8 heeft op 5 juli in de middag vrij. 

 

De indeling van de klassen wordt op 1 juli gepubliceerd in de nieuwsbrief. 

 

 

 

Uitglijden 14 juli 2022 

 
Op de Trinoom glijden de kinderen van groep 2 en groep 4 uit. Er wordt gevierd dat de 

kinderen naar een andere bouw gaan. 

De kinderen glijden via een bank uit het raam of hebben een andere vorm van 

‘uitglijden’. De kinderen die hun klas op de 1e verdieping hebben, glijden uit vanaf een 

hek. De leerkrachten die een groep op de 1e verdieping hebben, zullen u informeren op 

welke plaats dit is. Op het moment van uitglijden bent u van harte welkom om uw kind 

te zien uitglijden.  

 

Het uitglijden gebeurt vanuit het lokaal waar uw kind nu in de klas zit (of hek). 

Op de ramen van de lokalen of het hek hangt de naam van de leerkracht. U kunt buiten 

op het plein kijken. Geef ouders van wie het kind op dat moment uitglijdt, de ruimte om 

foto’s te maken voor de glijbaan. Wilt u de foto’s/filmpjes niet delen op social media 

tenzij u toestemming hiervoor heeft gevraagd? 

 

Om 13.20 uur glijden de groepen 2 uit. 

Om 13.40 uur glijden de groepen 4 uit.  

 

De kinderen die uitgegleden zijn blijven bij hun ouder(s) en mogen samen met u naar 

het verdere uitglijden kijken of gaan mee naar huis. Mocht u twee (of meer) kinderen 

hebben die uitglijden, stem dan het tijdstip van uitglijden af met de leerkracht. 

 

Na het uitglijden mogen alle kinderen worden opgehaald. Wanneer uw kind niet wordt 

opgehaald, blijft uw kind tot 14.00u in de groep. De kinderen die naar de BSO gaan 

blijven ook tot 14.00 uur. Laat s.v.p. aan de leerkracht weten of uw kind naar de BSO 

gaat. 

 

 

 

http://www.trinoom.nl/
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Vierdaagse Lezen 2022: 30, 40 of zelfs 50 bladzijdes per dag-uitdaging 

 
Maak je kilometers tijdens de Vierdaagse met een boek! Meld je nu aan voor de 30, 40 of 

zelfs 50 bladzijdes per dag uitdaging en haal vanaf maandag 11 juli je goodiebag op bij 

de Bibliotheek Wijchen! 

 

In de goodiebag vind je van alles om te kunnen starten met het Vierdaagse 

Lezen op dinsdag 19 juli. Vier dagen lang 30, 40 of 50 bladzijdes lezen. Heb 

je de uitdaging gehaald? Haal dan vanaf vrijdag 22 juli je speldje op bij de 

receptie van de Bibliotheek Wijchen. 

 

Ga de uitdaging aan, meld je aan en doe ook mee! 

Wij wensen iedereen veel leesplezier en succes met de uitdaging. 

 

Aanmelden via bibliotheekwijchen.op-shop.nl of bel 024 64 171 44. 

 

Klik op de link voor meer informatie.  

Vierdaagse Lezen 2022: 30, 40 of zelfs 50 bladzijdes per dag-uitdaging | Wijchens Nieuws 

 
 
 
 
 

 
 
Software via Schoolspot. 

Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het 

(speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële 

software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen.  

 

Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019. Ook bieden we 

MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met korting.  

 

Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten 

met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind vaak al 

schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende 

leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van 

onderwijskorting in onze webwinkel.  

 

Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na 

aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool.  

 

Aan de licenties en duur daarvan zijn voorwaarden verbonden.  

 

Klik hier voor meer informatie of ga naar de website om een account aan te maken.  

 
 
 
 

http://bibliotheekwijchen.op-shop.nl/
https://www.wijchensnieuws.nl/Nieuws/153572/vierdaagse-lezen-2022-30-40-of-zelfs-50-bladzijdes-per-dag-uitdaging.html
https://www.schoolspot.nl/
https://www.schoolspot.nl/
https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot
https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling

