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PodiumsCool
Op maandag 27 augustus hebben we een
projectdag gehad van PodiumsCool. We
hebben een leuke gezamenlijke opening
waarbij we in 10 rijen een doodle van voor naar
achter en weer terug moesten doorgeven!
Daarna hebben we met onze eigen groep een
workshop gehad waarin het accent lag op
samenwerken, hoe je een goede sfeer krijgt in
de klas en hoe je op een prettige manier met
elkaar omgaat. Het was een geslaagde dag!!
Deze dag paste heel goed in de manier
waarop we in het begin van elk schooljaar (en
kalenderjaar om alles weer even op te frissen)
starten met een traject van zelfstandig werken
en sociaal-emotioneeel leren.
Zelfstandig werken neemt een belangrijke
plaats in binnen ons onderwijs. Enerzijds omdat
we het kinderen gunnen om zelfstandigheid te
ontwikkelen en daarnaast helpt zelfstandigheid
ons om passend onderwijs te kunnen
verzorgen. Zelfstandigheid is een
ontwikkelingsproces waarin je kinderen
stimuleert om te komen tot ontwikkeling. De
zelfstandigheid waarbij kinderen veel zelf
regelen binnen de groep vormt ook de basis
voor het samen verantwoordelijk voelen voor
de groepsprocessen binnen de groep.

Verder is er in de eerste schoolweken extra
aandacht voor sociaal emotioneel leren. Hierbij
is aandacht voor hoe we het allemaal fijn
kunnen hebben in de groep. Hoe je met elkaar
omgaat, hoe je een oplossing bedenkt voor
probleempjes of ruzie en hoe we voor onszelf
en voor anderen kunnen zorgen. Hier praten
we veel over in de kring waarbij we alledaagse
voorkomende situaties gebruiken.

Agenda:
September
10
10-12
11
12-14
17
19
24-28
26

Kringavond kleuterbouw
Kamp groep Kim/Franke
Kringavond middenbouw
Kamp groep Jeroen/Jan
Studiedag
Schoolzwemwedstrijden
bovenbouw
Oudergesprekken
Kinderpostzegels bovenbouw

Oktober
3-12
12
15-21

Kinderboekenweeek
Studiedag
Herfstvakantie

Feestvarkens!
September
10
11
12
13
15
16
18
21
21

Fenna Herder
Yusef Tayrelhazien
Isabella Nielen
Mara Theunissen
Isa Hendriks
Bram Tax
Thijs Mol
Norah Rap
Lis van der Wielen

1/2 Inge
5/6 Wim/Heidi
3/4 Hanneke/Isabelle
1/2 Jacqueline/Maria
5/6 Wim/Heidi
5/6 Wieneke/Heidi
5/6 Wim/Heidi
5/6 Wim/Heidi
3/4 Jolanda/Monique

Cursus voor ouders/opvoeders van pubers

Aanvang cursus: woensdag 1 9 september van 1 9:00 uur tot 21 .00 uur.
Zes bijeenkomsten, niet in de vakantie. Geen kosten.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar,
tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl
Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert Meer Voormekaar al vele jaren een
korte cursus voor ouders van pubers.
Thema’s die aan bod komen zijn:
- Waarom is een puber anders;
- conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
- hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
- hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
- de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
- alcohol, drugs: wat moet je er mee;
- puber op vrijersvoeten;
- wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische
zaken.
- Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.
In het voorjaar van 201 9 start de volgende cursus. Daarvoor aanmelden kan ook vanaf nu.

Naschoolse activiteiten Noorderlicht
Het programmaboekje Noorderlicht met daarin informatie over de naschoolse activiteiten
dit najaar is te vinden op de website www.wijchennoord.nl
Op school is een beperkt aantal papieren exemplaren van het boekje verkrijgbaar
(kantoor administratie)
Voor de diverse activiteiten kunnen deelnemers nog worden aangemeld, voor meer informatie
kunt u ook terecht bij Erik Berns, Brede School coördinator Noorderlicht via
noorderlichtwijchen@gmail.com

Musical ‘Spector – het beste zit van binnen’
Zondag 23 september 13.30 uur
H. Antonius Abt Wijchen

Een musical in de kerk voor en door kinderen. En jullie krijgen een speciale uitnodiging! Speciaal voor
alle kinderen die communie en vormsel hebben gedaan! Neem al jullie vrienden, broertjes, zusjes,
nichtjes en neefjes mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De Kisi Kids hebben graag veel publiek
en de kerk is groot genoeg!
Natuurlijk leuk voor jong en oud !!
De musical duurt een klein uurtje en daarna is er een workshop van de kisi kids voor de
kinderen.
Over de Musical:

Stel je voor iemand vraagt je: wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven. Dat overkomt
Erik, een blinde bedelaar. En de vrienden die hij onverwachts ontmoet, gaan hem helpen om die
droom waar te maken. Erik twijfelt: zal het hem lukken? Beleef het mee in de musical. En... wat zijn
jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?
Tot dan!!
Extra informatie:

Onderdeel van de Apostel dag!
De musical is een onderdeel van een volledig programma van de aposteldag.
Op deze dag wordt de gehele parochie uitgenodigd om samen te komen in een kleurrijke viering om
1 0.30uur viering:
Daarna gezamenlijk een lunch
1 3.30uur De musical.
Kun je niet de hele dag?

Je kunt gedurende de dag aansluiten. De musical wordt speciaal aangeraden voor jonge gezinnen!
Alle goeds,
Marieke Drent,
Pastoraal werker Jeugd en Jongeren

Voeding heeft groot effect op ADHD

Uit onderzoek is gebleken dat het fewfoods-dieet (ook wel het RED-dieet genoemd) bij 60% van
de kinderen met ADHD grote effecten heeft. Deze kinderen hebben geen ADHD meer en ze
hebben geen medicatie meer nodig.
Ouders, leerkracht en kinderen vertellen hóe groot het effect is

In deze trailer vertellen ouders, leerkracht en kinderen hoe groot het effect van voeding kan zijn:
het ADHD-gedrag verdwijnt, zowel thuis als op school, door het volgen van een dieet.

Klik op het plaatje om de trailer te zien
Het dieet moet makkelijker worden: de BRAINstudie

Het fewfoods-dieet wordt nu niet algemeen toegepast omdat het voor veel gezinnen te zwaar is.
Wageningen University & Research onderzoekt daarom hoe het dieet makkelijker kan worden,
zodat het geschikt wordt voor álle kinderen met ADHD.
Wij zoeken jongens van 8 t/m 10 jaar

Net zoals de meester van Wouter (zie trailer), gunnen wij ieder kind deze kans op een leven
zonder ADHD en medicatie.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met kinderarts Rob Pereira
(r.pereira@mckinderplein.nl). Hij is verbonden is aan de BRAIN-studie.
Namens het BRAIN-team,
Saartje Hontelez
Tim Stobernack

adhd@wur.nl
www.BRAIN-studie.nl

