Tandenpoetsles
Maandag krijgen de kinderen
een tandenpoetsles die gegeven wordt door Orthodontiepraktijk Van Zanden. Er wordt
dan uitleg gegeven hoe je het
gebit goed moet reinigen. Ook
gaan de kinderen klassikaal tandenpoetsen met
tandenborstels die gratis uitgedeeld worden.

Inzameling voor vluchtelingen
Voor de kerstvakantie hebben de
kinderen lege schoenendozen
mee naar huis gekregen.
Wie wil, kan deze doos vullen
met speelgoed voor de kinderen
van de vluchtelingen en weer op
school inleveren. Volgende week
gaan we de gevulde dozen met de kinderen bij
de “Welkomwinkel voor vluchtelingen” brengen.

Veltman verlof. Zij wordt dan ook vervangen
door juffrouw Anna Prins.

Programma OUDERKAMER
Maandagochtend 11 januari is
er een cursus bloemschikken.
ALLE ouders zijn hierbij van
harte welkom!
In de Ouderkamer is er elke week
een activiteit voor ouders. Gastvrouw is Munise. Zij is van Stichting
Aanzet en zal de activiteiten begeleiden.

Onze jarigen
Sabina Barakzei
Sharif Ulfati
Justin Donker

11 jan
12 jan
13 jan

Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Woensdag 13 januari komt jeugdverpleegkundige mevrouw Anneke Driessen van het CJG,
Centrum voor Jeugd en Gezin op school. Ze
houdt dan spreekuur van 9.00 - 11.30 uur op de
locatie Stationsstraat.

Data om
Verlof
Maandag 11 januari heeft juffrouw Miranda Flipse verlof. Zij wordt vervangen
door juffrouw Anna Prins.
Vrijdag de 15e heeft juffrouw Sabine

13 jan
26 jan
5 feb

te noteren
Spreekuur CJG
MR-vergadering
Groepen 1 t/m 8 vrij

8 jaar
8 jaar
8 jaar

Jaargang 17
11 t/m 17 januari 2016

Nieuw jaar
De geur van oliebollen en appelflappen is inmiddels opgetrokken,
de laatste champagneflessen liggen in de glasbak en de beste
wensen zijn verstuurd.

We hopen dat 2016 een goed
jaar wordt en wensen u veel geluk en wijsheid.

Op de foto

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

1 voor Communicatie
Jozet Niehof
M 06-3838 5749
E jozet@1voorcommunicatie.nl
W www.1voorcommunicatie.nl

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Maandag 25 januari komt de
schoolfotograaf weer om mooie
foto's te maken. Dit keer komen
de kinderen van top tot teen op
de foto met een witte achtergrond.
Het zou leuk zijn als de kinderen
fleurige kleding dragen. Meer informatie leest u in de brief bij deze weekbrief.

