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Gevonden voorwerpen
De vakantie is in aantocht en ook dit jaar zijn er weer diverse voorwerpen gevonden.
In de laatste week van school (week 42) zullen de gevonden voorwerpen op beide
locaties uitgestald worden en kunt u komen kijken of er iets van uw kind tussen zit.
Op de locatie de Brink, kunt u het vinden bij de paarse bank in de hal.
Op de locatie Diemewei, kunt u het vinden in de ronde speelzaal, ingang onderbouw.
Wat daarna niet opgehaald is, schenken wij aan Vraag en Aanbod.

“Jaarverslag” vanuit de Kinderraad
We hebben door de Corona-maatregelen in de eerste helft van dit schooljaar, uiteindelijk
4 vergaderingen gehad. Daarvan waren er 3 op school en 1 in het kasteel van Wijchen.
04-04-2022
De eerste vergadering was meer kennis maken, en we kregen uitleg over de kinderraad.
We hebben de eerste stappen gemaakt voor de voorbereiding van het nieuwe schoolplein
voor de brink. Ook hebben we na gedacht over de goede doelen acties.
In het Kasteel; kinderburgemeester voor één dag…
Het was best spannend om de burgemeester te ontmoeten. Er waren nog 2 ander
groepen van andere scholen. We hebben veel verschillende droom-wijken gemaakt en
daar word een boek van gemaakt. Uiteindelijk bleek het niet zo spannend te zijn.
23-05-2022
De tweede vergadering kregen we te zien hoe het ontwerp van het nieuwe schoolplein
van de brink eruit komt te zien dit gaat waarschijnlijk gebeuren in de zomervakantie van
2021-2022… Ook hebben we de eerste reacties, vragen en plannen uit de ideeënbus
besproken.
04-07-2022
De laatste bijeenkomst al weer. Na het bespreken van reacties uit de ideeën-bussen,
hebben we verder nagedacht over het goede doel van volgend schooljaar. Na de zomer
neemt de “nieuwe” kinderraad daar een beslissing over. Als laatste hebben we tips en
tops over het afgelopen schooljaar gegeven.
Groetjes van o.a. Pepijn en Luka en de rest van de Kinderraad.

Sportdagen

Dinsdag 28 juni en donderdag 30 juni vonden na een aantal
jaren van afwezigheid de sportdagen plaats.
Als eerste waren de groepen 1 t/m 4 aan de beurt. Op de
velden rondom gymzaal de Slingert en op het gras tussen
onze twee schoolgebouwen in, werd er fanatiek gesport,
gespeeld en samengewerkt.
Donderdags waren de groepen 5 t/m 8 aan de beurt. Zij
hadden een heel programma op de velden van
voetbalvereniging AWC en de (echte !) atletiekbaan van
atletiekvereniging AVW.
Met z’n allen pauze houden; water drinken! en afsluiten met een ijsje hoorde er op beide
dagen natuurlijk bij!
Het waren fijne, warme, sportieve dagen!
We willen de Ouderraad bedanken voor de financiële bijdrage, maar vooral ook alle
enthousiaste, sportieve en fanatiek aanmoedigende hulpouders, zonder wie deze
sportdagen nooit zo’n succes zouden zijn geweest.
Iedereen bedankt, namens de organisatie van de sportdagen.

Leefbaarheidsgroep Kerkeveld Wijkberaad nieuwe stijl! Een lekker ijsje GRATIS
zaterdag 9 juli 16.00 uur

Het is alweer een paar jaar geleden dat er een wijkberaad en wijkschouw heeft
plaatsgevonden. Inmiddels zijn de allerlaatste huizen in aanbouw en is de wijk ‘af’. Onze
wijk bestaat dan ook inmiddels al 26 jaar! Bij verschillende woningen zijn inmiddels al
renovaties van badkamers en keukens geweest. Een fijne woning vergt onderhoud en
aandacht. Zo geldt dit ook voor de leefbaarheid in onze wijk.
Op zaterdag 9 juli om 16.00 uur verwelkomen wij u allen
daarom graag op het wijkberaad in vernieuwde vorm op het
voetbalveld bij de skatebaan tegenover de Trinoom. Op post-its
kunnen u en uw kinderen aangeven waar u in de wijk tevreden
over bent of waar u nog ontwikkelpunten ziet. Aanmelden is niet
nodig, u kunt ons vinden bij de ijs van Thijs ijscowagen. Wij
geven u voor uw inbreng een koele versnapering cadeau.
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