NS-les
Donderdagmiddag krijgt
groep 8 een les over de
Nederlandse Spoorwegen. Een machinist en
conducteur komen de kinderen van alles leren
over de treinen.

besloten die locatie per 1 augustus a.s. te
sluiten. Ouders zullen begeleid worden bij
het vinden van een andere geschikte school
voor hun kind.
.

Onze jarigen
Zwemdiploma
Een aantal kinderen uit groep 5 mag
dinsdag diplomazwemmen. Zij hebben een brief met de nodige informatie meegekregen. Succes!

Ilori Smith
Ilhan Bayrak
Ceylin Aydin
Sahajdeep Singh

19 jan
21 jan
22 jan
24 jan

Geboren
Jaraisa uit groep 5 heeft een broertje gekregen,
Jaynerel. Hij was iets te vroeg geboren en
moest een tijdje in het ziekenhuis blijven. Vorige week mocht hij naar huis!
Langs deze weg willen wij de familie feliciteren.
Geniet ervan!

Verlof
Maandag 18 januari heeft juffrouw Lia
Tabeling verlof. Zij wordt vervangen
door juffrouw Anna Prins.

Locatie Stationsstraat
Afgelopen woensdagavond zijn de ouders op
de locatie Stationsstraat geïnformeerd over de
ontwikkelingen betreffende die locatie. Het bestuur van Wijzer in Opvang en Onderwijs heeft

Data om
26 jan
5 feb
10 feb

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

8 jaar
13 jaar
7 jaar
11 jaar

Jaargang 17
18 t/m 24 januari 2016

Tandenpoetsles
Maandag krijgen de kinderen uit
de groepen 5/6 en 6/7 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.

Naar ‘t VOS

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Op dinsdag 19 januari gaat een
deel van groep 8 een kijkje nemen op het lyceum VOS. We
gaan er op de fiets naar toe. We
vertrekken om 12.45 uur en de
kinderen moeten dus op school
eten (lunchpakket moeten ze zelf
meenemen). Rond 15.45 uur zullen we weer terug zijn op school.
Niet alle kinderen van groep 8
gaan mee. De kinderen weten
zelf of ze meegaan of niet!

