21 april 2022 – nummer 8
Samen vernieuwend leren

Agenda
25 apr t/m 6 mei
9 mei
11 mei
16 mei
17 mei
17 mei
18 mei
19 mei
19 mei
23 mei
23 t/m 25 mei
23 mei
25 mei
26 en 27 mei
30 mei
30 mei

Meivakantie
Deze week eindtoets groep 8
Controle hoofdluis
Mad Science
Koffie-halfuurtje 8:30 uur groep 4A
Koffie-halfuurtje 14:00 uur groep 4B
MR vergadering
Koffie-halfuurtje 8:30 uur groep 6-7B
OR vergadering
Deze week LVS toetsen
Kamp groep 8
Mad Science
Nieuwsbrief 9
Hemelvaart, vrij
Deze week LVS toetsen
Mad science

Jarigen op onze school
Van 1 mei t/m 31 mei
3 mei

Esad gr. 8

15 mei

Suze gr. 4B

3 mei

Vienna gr. 2-3B

16 mei

Lisanne gr. 1

4 mei

Navino gr. 2-3A

17 mei

Cas gr. 6-7B

7 mei

Noor gr. 1

18 mei

Dani gr. 1-2A

8 mei

Vik gr. 1

18 mei

Tijs gr. 8

8 mei

Juf Leonie

21 mei

Morris gr. 1-2B

10 mei

Eef gr. 4B

22 mei

Finn gr. 4A

10 mei

Jort gr. 4A

22 mei

Cas gr. 5

10 mei

Ariam gr. 2-3A

23 mei

Kai gr. 2-3B

12 mei

Nursel gr. 1

25 mei

Tim gr. 1-2B

12 mei

Juf Angela

26 mei

Siem gr. 2-3A

13 mei

Jaime gr. 1

27 mei

Juf Diana

14 mei

Lasse gr. 1-2A

28 mei

Lars gr. 1-2B

15 mei

Meike gr. 1-2B

29 mei

Juf Anouschka

15 mei

Finn gr. 1-2B

29 mei

Tijn gr. 5

15 mei

Levi gr. 1-2A

29 mei

Duuk gr. 1-2A

Nieuws van de groepen
Verkeersexamen leerlingen van groep 7
Op woensdag 13 april stonden de leerlingen van groep 7 al vroeg klaar met hun fietsen om deel te nemen aan
het praktisch verkeersexamen. Twee leerlingen van groep 8 waren ook van de partij.
De vrijwilligers van VVN Nuenen hadden hun positie ingenomen bij de zijpoort van de school, zodat de
leerlingen goed op weg geholpen konden worden.
Tijdens het praktisch verkeersexamen wordt getoetst of leerlingen de geleerde theorie goed kunnen toepassen
in de praktijk. Langs de route waren vrijwilligers te vinden die goed in de gaten hielden of de kinderen op de
juiste manier handelden in het verkeer.
Gelukkig zijn alle kinderen geslaagd en konden zij hun verkeersdiploma met trots in ontvangst nemen.

Oekraïne markt
Op vrijdag 15 april was het zover: De markt voor Oekraïne. Heel veel kinderen van de Wentelwiek hadden
creatieve ideeën om geld in te zamelen. Van de kleintjes van groep 1 tot de grote kinderen van groep 8.
Er werd op allerlei manieren geld ingezameld; er werden cupcakes, boeken, dromenvangers, puzzels, sieraden,
suikerspinnen etc. verkocht. Maar er kon ook met kuikentjes worden geknuffeld, op doel worden geschoten of
flessen worden ingeleverd.
Binnen korte tijd was ons schoolplein gevuld met enthousiaste opa's, oma's, papa's, mama's etc. maar vooral
met heel veel blije kindersnoetjes.

Een hele grote dankjewel aan alle verkopertjes op onze markt! Maar ook zonder de hulp van behulpzame
ouders was dit niet zo'n succes geworden. Ook willen we Arjen verhuurt bedanken voor het sponsoren van de
kraampjes.
Aan het eind van de markt mochten initiatiefnemers Lieke en Noor uit 6/7b het bedrag bekend maken:
€1142,30 WAUW!!!!!

Activiteiten met de OR
Pasen
Donderdag 14 april en vrijdag 15 april stonden op De Wentelwiek in het teken van Pasen. Op donderdag waren
er verschillende gezellige activiteiten.
De instroomgroep heeft samen met Korein en de kinderopvang Pasen gevierd. Er is geknutseld, geschminkt en
er zijn paaseieren gezocht.
De groepen 1 tot en met 3 hebben zich vermaakt met het zoeken naar paaseieren in het bos bij de Gulbergen.
En de groepen 4 tot en met 8 hebben zich eerst gebogen over ingewikkelde puzzels en raadsels. De oplossingen
van deze puzzels en raadsels verwezen naar coördinaten van een speurtocht door de wijk. Een verkregen code
gaf toegang tot een heerlijke paastraktatie.
Natuurlijk mocht de paashaas niet ontbreken en bezocht hij alle activiteiten.
Op vrijdag is er in alle klassen het Paasverhaal verteld of voorgelezen. Daarbij werd brood en limonade
uitgedeeld. Het brood en de limonade verwijzen naar het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn discipelen
nuttigde.

Koningsspelen
Vandaag worden de jaarlijkse Koningsspelen weer gehouden.
De kinderen gaan op deze dag sportieve activiteiten doen.

Voor de instroomgroep en de groepen 4 t/m 8 wordt de dag gestart met een gezamenlijk ontbijt. De kinderen
hebben hiervoor een bord en bestek, voorzien van naam, mee naar school genomen.
De kinderen van de groepen 1/2 en 2/3 gaan naar korfbalvereniging NKV toe. Deze vereniging heeft voor deze
groepen de Kangoeroe Spelen georganiseerd.
Hoe kwamen de kinderen vanmorgen naar school:




Alle kinderen droegen sportieve kleding.
De groepen 4 t/m 8, namen een stepje of skeelers mee en ook beschermers en helmen.
De groepen 5 t/m 8 gingen op de fiets naar hun activiteit.

We zijn benieuwd wat zij vandaag allemaal hebben gedaan maar ze hebben vast heel sportief bezig geweest en
hebben veel plezier gehad!

Nieuws van de OR
OMA 2022: Zoeken jullie mee???
Boef en Zoef zoeken naar een echt beroep. In de wijk zijn ‘vossen ’verstopt die je kan zoeken en daardoor achter
het best passende beroep van Boef en Zoef kan komen. Bakker was het namelijk niet…
Wanneer? Vrijdagmiddag 13 mei van 14.30-17.00 uur met als beloning FRIET op school!! 😃
Hoe?
Bij de klassen hangen nu formulieren waar je je naam kan opschrijven en je een groepje kan maken met je
vriendjes en vriendinnetjes. Dit kan klas overstijgend zijn. We vragen ouders om een groepje te begeleiden. Zij
kunnen zich ook via het formulier opgeven.

De kinderen uit de groepen 1-5 worden begeleid door ouders en uit groep 6/7 mogen zelf de vossen zoeken.
De kinderen uit groep 8 vragen we om te helpen met een zeer belangrijke taak: willen jullie ‘vos’ zijn?
Geef je op voor 11 mei zodat we kunnen zorgen voor voldoende frietjes!
Ook zijn we nog op zoek naar een paar volwassen vossen. Geef je daarvoor op bij Bas: 06-46442237
Hieronder de omgeving waarin gezocht kan worden.
Jullie doen toch ook mee!

Nieuws van de MR
Verkiezingen
Eind dit schooljaar zullen er twee leden van de MR reglementair aftreden. Alle ouders worden uitgenodigd zich
kandidaat te stellen. Zij kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, Rene van Lieshout (rene@lico.nl). Aanmelden
kan tot maandag 17 mei aanstaande. Dat kan door middel van een kort stukje tekst met daarin motivatie
waarom je in de MR gekozen wilt worden. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vrije plaatsen zullen er
verkiezingen worden georganiseerd. De aftredende leden hebben beide aangegeven zich opnieuw kandidaat te
stellen.

