Bezoek brandweerkazerne

Juf in het gips

Donderdag 11 maart, van 9.30
uur tot 11.30 uur, gaat groep 7
naar de brandweerkazerne in
Schiedam. We gaan met de
trein naar Schiedam en vertrekken vanaf de locatie Stationsstraat.
We rekenen op een leuk en leerzaam bezoek.
.

Helaas is de skivakantie van juffrouw Carla
Amsterdam niet zo leuk geëindigd. Zij is gevallen en heeft haar bovenarm gebroken. Hierdoor kan zij niet komen werken. De komende
weken zal juffrouw Fifi Troenodjojoto op maandag en dinsdag in groep 1/2B invallen.

Welkom

We zien steeds meer kinderen op schoenen
met wieltjes. Leuk, maar dit kan heel gevaarlijk
zijn (kinderen uit groep 8 vinden dat zelf ook).
Daarom het verzoek om niet op zulke schoenen naar school te komen en ook niet op skeelers, skateboarden, e.d.

In groep 4 is er een nieuwe leerlinge bijgekomen. Na de voorjaarsvakantie mochten we
Semmi Amezyan verwelkomen in groep 4.
Van harte welkom en heel veel plezier op deze school!

Feest in de klas
.
Op woensdag 9 maart
viert juf Carla haar verjaardag in groep 4.
Hieperdepiep hoera!

Welke ouder, opa of oma biedt hulp bij
onze SPORTDAG?
Het lijkt een beetje vroeg maar voor u het
weet is het zover. Op vrijdag 22 april is onze
jaarlijkse sportdag die dit jaar gehouden wordt
bij voetbalvereniging Victoria. Op deze dag
sluiten we meteen aan bij de Koningssportdag die op veel basisscholen in Nederland
wordt gehouden. Héél veel hulp is nodig. Wilt
u deze dag meehelpen dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind (de sportdag
is om kwart over één afgelopen)

Niet op wieltjes

Ouderbijeenkomst
In het kader van de ouderbetrokkenheid organiseren we elke maand een themabijeenkomst
voor ouders met steeds een ander onderwerp
over onderwijs en opvoeding. Dinsdag 15
maart is de bijeenkomst “Eten? Ja gezellig!”.
Hierbij gaat het over eetgedrag van kinderen in
de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

>> Peuternieuws <<
Het nieuwe thema is DRIBBEL.
Dribbel en de peuters ontdekken samen
de wereld om hun heen. Met o.a. de lente.
Wilt u voor ons toiletrolletjes sparen?
LET OP:
Ons telefoonnummer is: 06–45240538.

Verlof voor Suikerfeest
Voor het Suikerfeest kunt u 1 dag
verlof voor uw kind krijgen. Dit
jaar is dat op woensdag 6 juli, 3 dagen voor de zomervakantie. Wij willen u er op wijzen dat bij afwezigheid van uw kind voor en/of
na het Suikerfeest wij dit moeten melden bij de Leerplicht waarna proces-verbaal opgemaakt kan worden.

Onze jarigen

Programma OUDERKAMER

Jelle van der Meulen
Sara Ozakar
Mohammed Uslu

Maandag 7 maart vieren we Vrouwendag.
ALLE ouders (moeders) zijn hierbij van harte welkom!

Data om

Verlof
Maandag 7 maart heeft juffrouw Lia
Tabeling verlof. Zij wordt vervangen
door juffrouw Marjan Streefkerk.

9 mrt
15 mrt
23 mrt
25 mrt
28 mrt

7 mrt
7 mrt
10 mrt

11 jaar
5 jaar
7 jaar

te noteren
Spreekuur CJG (Stationsstraat)
Ouderbijeenkomst
Wijzerdag: kinderen vrij
Goede Vrijdag: vrij
Tweede Paasdag: vrij

Jaargang 17
7 t/m 13 maart 2016

Lenteviering

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

Donderdag 24 maart is het weer
zover ….. onze jaarlijkse LENTEVIERING. Alle kinderen ontbijten
in de klas. Vooraf aan deze lenteviering houden we 1x een knutselmiddag waar de kinderen leuke activiteiten doen rondom het
thema lenteviering. Deze knutselmiddag is op donderdagmiddag
17 maart.
Er is ook nog een prijs te winnen
met het maken van de mooiste
bloem. Deze bloemen maken de
kinderen thuis en worden dan op
de vide tentoongesteld. Vanaf 14

Schoolfruit
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maart kunnen de bloemen in de
groep worden ingeleverd.

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Dinsdagmiddag wordt er weer
schoolfruit geleverd voor de komende periode. Het fruit wat geleverd wordt is: komkommer, banaan en appel.
Let op: maandag en dinsdag dienen de kinderen nog zelf fruit
mee naar school te nemen.

