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Belangrijke data
Dinsdag 16 mei:
Woensdag 17 mei:
Donderdag 18 mei:
Zondag 21 mei:

praktisch verkeersexamen gr. 7
quikgames voor de bovenbouw
schoolbezoek nieuwe ouders
deadline inschrijven avond4daagse

Kennismaken met de Lanteerne
Op donderdag 18 mei 2017 organiseert de Lanteerne een inloopmoment voor ouders die zich oriënteren op de schoolkeuze van hun kind. Het programma ziet er als volgt uit:
 08:45 - 09:30 uur: ontvangst en presentatie over visie en inhoud van onze school
 09:30 - 10:00 uur: bezoek in de groepen
Kent u mogelijk toekomstige ouders, laat hen dan alstublieft weten dat ze van harte zijn uitgenodigd!

Quikgames
De Quikgames komen er weer aan! Aankomende woensdag 17 mei, gaan we met alle bovenbouwgroepen sporten bij Quick. Dit jaarlijks evenement heeft als doel om kinderen op een leuke en sportieve manier kennis te laten maken met verschillende spel en sportonderdelen. Denk hierbij aan spellen als ‘boter, kaas en eieren’, ‘Kinbal, ‘Levensgroot Tafeltennis’, ‘Snaggolf’, ‘Kickbal’, maar ook aan
meer bekende sporten als badminton, bootcamp en natuurlijk voetbal. Kortom een heerlijk sportief
programma. Het is heel handig als alle kinderen deze dag dan ook in sportkleding naar school komen
en iets van een drinkflesje hebben voor tijdens het sporten. U bent van harte welkom om te komen
aanmoedigen.

Anne Frank
Deze week hadden we het in de klas over Anne Frank.
We gingen filmpjes kijken over Anne Frank van Klokhuis.

Anne Frank kwam uit Duitsland en was gevlucht naar Nederland vanwege Hitler.
Toen ze in Nederland kwam wonen (in Amsterdam) kreeg de vader van Anne een eigen bedrijf.
In dat bedrijf hadden ze achter een boekenkast een geheime kamer gebouwd.
Maar 4 mensen die bij het bedrijf werkte, wisten dat ze zich daar verscholen.
Na een paar jaar was er iemand die de Familie Frank verraadde.
Ze werden naar een concentratiekamp gestuurd.
Daar moesten ze hard werken en ze kregen maar weinig eten.
Otto Frank was de enige van de familie Frank die het had overleefd.
Haar beste vriendin Hanneli Pick-Goslar heeft het ook overleefd.
Van Eefje uit het Bergkristal
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Schoolvoetbal
Vrijdag 21 april zijn we kampioen van Nijmegen geworden!
Na een spannende wedstrijd tegen basisschool de Akker, bleken we inderdaad gewoon het beste
meisjesteam van heel Nijmegen te hebben. Met een uitslag van 4-1 lieten de dames duidelijk zien
wat het beste team van Nijmegen is! Alle speelsters en natuurlijk de geweldige coach Jeanny Palm

Gefeliciteerd met deze geweldige overwinning!

Op woensdag 10 mei speelden we daarom de regiofinale bij S.C.E.
We moesten tegen teams uit Groesbeek, Beneden-Leeuwen, Wijchen, Beuningen, Huissen, Millingen
ad Rijn en Elst. Omdat we dit keer te maken hadden met veel blessures (Senna had haar teen gebroken in de vakantie en Esma moest tijdens de wedstrijd helaas opgeven door een knieblessure), konden we niet hetzelfde prachtige spel laten zien als van voor de vakantie. Het resultaat was dat we
hebben gevochten als leeuwinnen, maar helaas deze ronde niet verder zijn gekomen. En onze droom
om verder het land in te gaan en te laten zien welke sportieve talenten we hebben, helaas ten einde
is gekomen. Feit blijft dat dit team een geweldige prestatie heeft laten zien en ze enorm trots mogen
zijn op wat ze allemaal bereikt hebben!
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MysteryX: Mindf*ck, De ogen bedrogen
Woensdagmiddag 17 mei 2017 van 15.00 – 17:00 uur.
Woensdag krijgen de kinderen van alles te horen over visuele illusies. Ze zien dan iets wat eigenlijk
niet helemaal klopt. Rechte lijnen die krom lijken, lichte vlakken die in het echt heel donker zijn,
kleine mensen die heel groot lijken en ga zo maar door. Hoe komt het nou dat we soms verkeerde
dingen zien? Dat en nog véél meer leren ze bij MysteryX! Schrijf uw zoon of dochter in via
www.mysteryx.nl.
Junior Technovium in Nijmegen (Heyendaalseweg 98).

Dag van het Florapark in de Wolfskuil
Zondag 21 mei 2017, van 13.00 tot 17.00 uur
De vrienden van het Florapark nodigen je van harte uit om te genieten van het gevarieerde programma voor jong en oud! Het mooiste en steilste park van Nijmegen heeft een bijzonder karakter.
De Kinderboerderij, het Lindelaantje, de oude bomen, het Kapelletje, de witte Molen en het trapveldje. Bij het Sfeerhuis staat een podium voor dans en muziek. Ook kun je daar terecht voor een hapje
en een drankje. Vertegenwoordigers van de Wijkraad, de Wester en de Wolf is los zijn op het Molenplein te vinden om u iets over de wijk of het park te vertellen.
Op de kinderboerderij Kobus vinden allerlei activiteiten plaats o.a. het schapen scheren, het wol
spinnen en een mooie speurtocht door het park. De Witte Molen bezichtigen en het maken van meel.
Bak je eigen broodjes in de hout oven van de streekbakker. Het IVN organiseert een Cultuur/Natuurexcursie. Rondom de molen is er een voor de kinderen een rommelmarkt waarop je je
eigen gemaakte spulletjes en speelgoed kunt verkopen. Let op! Dit is voor kinderen van 6 tot 12 jaar
en als je mee wilt doen is aan melding nodig bij Parkwachter Theo Hendriks 06-25366482
Onder voor behoud wordt er een bootcamp gehouden voor jongeren. Bij de Wijkraad Wolfskuil, de
Wolf is los en de Wester kunt u vragen stellen over Sport en het Park.
Podium: Fantastisch muziekprogramma mogelijk gemaakt door talenten en bands uit Nijmegen
13.00 Start met een DJ
14.00 Zeal – drie dames die spelen en zingen covers die net even anders aan gekleed worden maar
ook eigen werk.
15.00 Camden Candy-deze vijf muzikanten spelen 50 er 60 er jaren Blues en Jazz muziek met zo nu
en dan een uitstapje naar een andere tijd maar wel in de zelfde sfeer.
16.45

Sweet
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17.45 Einde
U mag hier niets van missen dus kom op 21 mei naar onze mooie Florapark
Leo Woudstra

stil

kan

blijven
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