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Activiteiten de komende week
Maandag 13 januari om 19.00 Voorlichtingsavond op de Pax voor de leerlingen van de groepen
uur
7 en 8.
Dinsdag 14 januari 19.45 uur
OR vergadering
Woensdag 15 januari 14.30
Trivianttoernooi op de Pax voor leerlingen van groep 8 (ouders,
uur
opa’s, oma’s mogen komen aanmoedigen)
Mededelingen
*Maandag 13 januari start in unit 2 en 3 vanuit de muziekschool een lessencyclus. Twintig weken
lang zullen de kinderen onder begeleding van een docent van de muziekschool bezig zijn met
allerlei muzikale activiteiten.
* Afgelopen maandag is de flessenactie begonnen voor de Appelhof;
Bij Albert Heijn kunt u uw emballagebon inleveren bij het apparaat waar u uw lege flessen in
deponeert. De opbrengst is bestemd voor het groene schoolplein! Doet u ook mee aan de actie?
De bon is maar éénmaal geldig. Dus niet meer geldig als u eerst zelf hebt geïnd.
* Eind volgende week weten we hoe de aangekondigde staking op 30 en 31 januari a.s. voor de
Appelhof gaat uitpakken. Volgende week wordt de stakingsbereidheid geïnventariseerd.
* Kickboksen op De Appelhof. Op vrijdag 17 januari a.s. krijgen de leerlingen van de groepen 7/ 8
een stoere workshop kickboksen aangeboden. Zie bijlage.
Boek op bezoek
Herhaalde oproep:
Een 6-tal Syrische vluchtelingengezinnen heeft school en gemeente benaderd voor extra
taalondersteuning van hun kinderen. Dat is nodig om hun kinderen straks op een passend niveau
van Voortgezet Onderwijs te plaatsen. Omdat deze kinderen bij aanvang van de school een
achterstand hebben op taalgebied, is voor hen de tijd te beperkt om een voldoende
woordenschatniveau te bereiken. We hebben daarom samen met hen, de gemeente en de
bibliotheek een plan bedacht om hen in woordenschatontwikkeling te ondersteunen.
Het project heet “Boek op bezoek”. Wekelijks krijgt zo’n gezin iemand op bezoek die hun kinderen
een boek en taalspelletjes aanbiedt. Eén van de ouders is daarbij ook aanwezig. De bedoeling
hiervan is dat de ouder dit aanbod nog een aantal keren per week met hun kinderen herhaalt.
Degene die dat uitvoert, wordt door school en bibliotheek begeleid. Het gehele project beslaat 20
weken. Voor dit project hebben we uw hulp nodig! We zoeken vrijwilligers die één keer per week
naar een gezin gaan om bijvoorbeeld voor te lezen uit een mooi boek. Dat kunt u zijn, maar ook
een opa of oma of een andere bekende van u. Heeft u of iemand anders interesse of wil men een
nadere toelichting dan kan dat natuurlijk altijd. Neemt u dan contact op met Juf Trea,
(t.derks@spommaasenwaal.nl).
Dit project wordt door de samenwerkende partijen als een pilot gezien. Onderzocht wordt vooral
of deze aanpak effectief is en/of een uitbreiding naar onze regio zinvol zou kunnen zijn. We willen
graag eind januari starten.
Mededelingen vanuit de PSZ
Wij vragen ouders die nog niet ingelogd hebben op het ouderportaal dit z.s.m. te doen. Dit omdat
belangrijke informatie via dit ouderportaal wordt gedeeld.
Indien u problemen ondervindt bij het inloggen horen wij dit graag.
Groente/fruit van de week

Op woensdag AVOCADO

Donderdag MANDARIJN

Vrijdag SINAASAPPEL

Prict project
Zoals u wellicht hebt gehoord of gezien in de krant, op internet of T.V. hebben we gisteren 9 jan.
bezoek gehad van Peter Kerris, gedeputeerde van provincie Gelderland. Bij dit bezoek waren ook
de vier partners, verantwoordelijk voor PRICT project aanwezig en de bestuurder van onze
stichting. Na het officiële gedeelte is de delegatie in de klas gaan kijken hoe de kinderen van groep
zeven bezig waren met computational thinking/ programmeren met computer en een microbit.
We zijn trots op onze leerlingen dat zij deze delegatie zo enthousiast hebben gekregen. We zijn
ook trots op onze leerkrachten Willie en Marieke die de karrentrekkers zijn in dit project.
We zullen u de komende tijd wat meer informeren over computational thinking/ programmeren
op onze school omdat we ook een doorgaande lijn hierin gaan ontwikkelen. Het is een van de
onderdelen in toekomstgericht onderwijs.
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Kinderen-leren-digitaal-programmeren-met
Microbits

Groep 8
Woensdag 15 januari om 14.30 uur is het jaarlijkse Trivianttoernooi op het Pax Christi College. Dit
zal plaatsvinden op de Havo/ VWO locatie op de Klepperheide. Ouders/ verzorgers, broers/ zussen
en opa’s/ oma’s van de deelnemers, zijn van harte welkom om de kinderen aan te komen
moedigen.
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