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Hallo allemaal,
Nog twee weken en dan is het weer carnaval. 
Heb je al bedacht wat je aantrekt?
Groetjes Juf Els

Studiedag verplaatst!!!!,
In de kalender staat dat het 16 februari studiedag is. 
Deze datum is verzet naar 23 februari. 
Jullie zijn dus de 16de NIET vrij maar de 23ste wel!

Laatste oproep,
Vergeet niet om de schoolfoto’s op te halen! Na deze week zijn ze terug naar de fotograaf!

Carnaval op school,
Vrijdagmiddag 5 februari 
vieren we carnaval op school. 
Om drie uur sluiten we die middag af  
met hossen op het schoolplein. 
Volgende week lees je hierover meer in de weekbrief.

Wassim bij NAC,
Wassim uit groep 8 stond afgelopen maandag op het NAC veld.  
Zijn wens was uitgekomen, het was heel erg leuk EN ........heel erg koud in een korte broek  
maar hierdoor liet Wassim zich niet van het veld slaan!!

Jarig
De jarigen van deze week zijn:

Groep 3
21 jan. Joey van Galen
26 jan. Chayenne Roodakker
Groep 1-2C
26 jan. Adela Tahib 
Groep 7
26 jan. Romana Weijgers
27 jan. Rim Mellouk 7
Groep 8  
28 jan. Mattheo Leesmans
Van harte gefeliciteerd !



www.rotsenwater.nl

Stevig staan:  
Dit doe je door je benen een beetje breed te zetten.

Elkaar tikken en een rare beweging maken.  
De tikker moet deze beweging nadoen.

Rots en Water, 
Groep 5 is vorige week begonnen met de rots en water training.  
We leren tijdens deze training dat we soms stevig moeten zijn zoals een rots,  
maar ook dat je soms beter een beetje meer water kunt zijn  
en je moet aanpassen aan de situatie.  
We hebben vorige keer geleerd om stevig te staan,  
elkaar een goede hand te geven en elkaar aan te kijken.  
Het is een erg leuke training waarbij we allerlei spelletjes doen.

Voorleesontbijt,  
A.s. woensdag 27 januari houden we op school weer het Voorleesontbijt.
In heel Nederland wordt er op de peuterspeelzalen en basisscholen dan voorgelezen.
Je mag je boterhammen voor je ontbijt mee naar school nemen!  
We eten dan gezellig samen in de klas terwijl er iemand gaat voorlezen…..  
Wij zorgen voor een lekker kopje thee en iets lekkers
Wie er gaat lezen blijft nog even een verrassing!
Wil je meer lezen over de Nationale Voorleesdagen?  
Kijk dan maar eens even op de volgende website  www.nationalevoorleesdagen.nl
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan ook aan de slag met Poëzie.   
Ze gaan gedichten lezen , maar ook zelf gedichten schrijven!  
We zijn heel benieuwd naar de dichters van de Weerijs!


