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Medewerkersdagen
Afgelopen dinsdag en donderdag hebben 26 medewerkers van andere scholen
een bezoek gebracht aan onze school. In de nagesprekken werden de
volgende opmerkingen gemaakt: rust in de school, de rust die de leerkrachten
uitstralen, zelfstandigheid van de kinderen, de leerkrachten nemen de tijd
voor de kinderen en de goede sfeer. Dat is mooi om te horen.
Afgelopen woensdag zijn wij op bezoek geweest op de Viersprong in Wijchen,
de Wingerd in Bergharen en Heilig Hart in Hernen. In Bergharen en Hernen
hebben we vooral gekeken naar de inzet van ICT in het onderwijs. In Wijchen
hebben we gekeken naar de creatieve en sociaal-emotionele middelen.
Jeugdsoos
Beste kinderen,
Vrijdag 10 november is het weer Jeugdsoos, we gaan Bingo spelen.
De volgende Jeugdsoos zal zijn op vrijdag 15 december.
De soos begint altijd om 19.00 uur en eindigt altijd om 21.00 uur.
De activiteiten worden een week vooraf bekend gemaakt in de Klapuit.
Natuurlijk hopen we dat jullie de activiteiten leuk vinden en gewoon gezellig
mee doen. Mocht je een activiteit niet leuk vinden, dan sla je gewoon een
keertje over. Graag je gymschoenen meenemen.
De entree is € 1,50 per kind.
Drinken kost € 1,00 en een zakje chips of snoep € 0,65.
We hopen dat jullie er allemaal weer veel zin in hebben
Groetjes Linda, Suzanne en Yvonne
Informatieavond
Over zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij (pre-)pubers.
Dinsdag 14 november van 19:30 uur tot 21:00 uur bij MeerVoormekaar op de
eerste verdieping van ‘t Mozaïek aan de Campuslaan 6, Wijchen.
Ouders willen graag dat hun kind zelfstandig wordt en vol zelfvertrouwen is.
Soms hebben kinderen/pubers daar een beetje hulp bij nodig.
Ouders/opvoeders kunnen hieraan ook veel doen.
Daarom organiseert MeerVoormekaar een
informatieavond over hoe ouders hun kinderen kunnen helpen bij het
ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
De avond is vooral bedoeld voor alle ouders en opvoeders die zich afvragen
wat ze zelf kunnen doen om hun kind te helpen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. U bent van harte welkom.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Josien Warris,
j.warris@meervoormekaar.nl
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Workshop Short Movie
16 november 2017, van 14:30 tot 17:00 uur
Jeugdafdeling de Bibliotheek Wijchen

Altijd al willen vliegen door de lucht? Of aan een flatgebouw hangen? Hoe doen ze
dat toch in die films? Dat gaan we samen ontdekken in deze super toffe workshop
door Sarah Kuipers van Tiki Koko DigiLab. Ervaring met filmen, monteren of acteren
is niet nodig, plezier staat centraal!
In groepjes (max. 4 kinderen per groep) wordt een filmgenre gekozen. Bijvoorbeeld western,
stomme film, griezelfilm, actiefilm of misschien wel een lachfilm. Bij dit gekozen genre wordt
een kort verhaal geschreven. Als de groep het verhaal een aantal keer gerepeteerd heeft,
gaan we ons verkleden om een echte acteur/actrice te worden.
Met een tablet wordt het verhaal gefilmd. Voor elk genre zijn er een aantal green screen clips
aanwezig op de tablet. De groep kiest zelf welke scène ze voor het green screen willen filmen.
Na het filmen is er ruimte voor een korte pauze.
En daarna het spannende gedeelte: de videobeelden terugkijken en ze knippen en plakken
(monteren) zodat er een echte stoere film ontstaat die je zelf met je groepje gemaakt hebt.
De gemaakte film krijg je per mail toegestuurd, maar we kijken de film natuurlijk ook op het
grote scherm in de bibliotheek.
Van 14.30 tot 17.00 uur. Voor kinderen van 8 - 12 jaar. Kosten: € 8,50. Voor deze workshop
hebben we minimaal 8 deelnemers nodig om het door te laten gaan. Het maximaal aantal
deelnemers is 16. Je kunt je opgeven via:
http://www.bibliotheek-wijchen.nl/formulieren/workshop-short-movie.html

