Fruit in de pauze
In het kader van het EUschoolfruit krijgen de kinderen
via school een fruithapje voor
in de ochtendpauze. Welk fruit
ze krijgen is afhankelijk van de
leverancier.
Komende week staat de levering van het volgende fruit gepland (onder voorbehoud):
Dinsdag: sinaasappel
Woensdag: kiwi
Donderdag: appel

theek kunnen worden, zodat u ook thuis uw
kind kunt voorlezen?
Afgelopen donderdag heeft Ellen weer gewerkt. Ze is nog niet helemaal hersteld, daarom werkt ze alleen de ochtenden. De middagen komt er een invalleidster.

Onze jarigen
Sehajdeep Singh
Omar Ali Adanç

Verlof
Woensdag 25 januari heeft juffrouw
Carla v. Os verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Mylène Starre.
Vrijdag de 27e heeft juffrouw Sabine
Veltman verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Carla Amsterdam.

Programma OUDERKAMER
Maandag 23 januari gaan we
taalspelletjes doen. Donderdag
de 26e is het inloopochtend en
bespreken we o.a. de weekbrief.

>> Peuternieuws <<
Woensdag 25 januari begint het voorleesontbijt.
Het boek is “De kleine walvis '. We leggen in deze dagen extra de nadruk op het voorlezen, uiteraard doen we ook andere activiteiten.
Wist u dat peuters GRATIS lid van de biblio-
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MR-vergadering
Groepen 1 t/m 8 vrij
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12 jaar

Jaargang 18
23 t/m 29 januari 2017

Op de foto
Donderdag 9 februari is de hele
dag de schoolfotograaf op
school aanwezig. Hij maakt van
alle kinderen een portretfoto,
een foto waar uw kind in zijn
geheel op staat en evt. een gezinsfoto.
Na 15.30 uur is het mogelijk om
op de foto te gaan met familieleden die (nog) niet bij ons op
school zitten. Hiervoor kunt u
zich vanaf 1 februari inschrijven
op het inschrijfformulier in de
hal.
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Zaalkorfbaltoernooi
Voor de kinderen van groep 3
en 4 die zich hebben opgegeven bij juf Renée: woensdag 25
januari is het zaalkorfbaltoernooi
in sporthal Westwijk.
De wedstrijden starten om 13.15
uur. De kinderen hebben een
brief mee naar huis gekregen.
Succes allemaal!

