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Hallo allemaal,
Deze week is er weer veel gebeurd op school. 
Hieronder lees je de verslagen.
Groetjes Juf Els

26 februari 2016

Ouderkamer,
Iedere vrijdag bent u in de koffie kamer welkom om een kopje thee of koffie te komen drinken. 
U kunt een praatje maken of vragen stellen aan de directeur. 
Vorige week was de eerste keer en het was heel gezellig. 
Komt u ook naar de ouderkamer? We beginnen om half negen (8.30u)

Wist je dat...
het erg goed gaat bij Playing for Succes en de kinderen al spelend veel leren....... 
Met wie staat Monsef daar nou??

Jarig
Er zijn geen jarigen deze week.



Dichters in groep 8, 
De kinderen uit groep 8 hebben meegedaan aan een project van De school der poëzie, 
alle gedichten staan op de foto, er zijn 3 kinderen geselecteerd om hun gedicht voor te dragen 
in de eindshow in de bibliotheek , dit waren Sheraz, Chelina en Dilek. 
Monsef mocht een professionele dichter een vraag stellen op het podium.
De talkshow werd gepresenteerd door rapper/beatboxer André Accord 
en dichter Maud Van Hauwaert was speciale gast! Het was heel erg leuk!

Heelys of wheelies,
Heel leuk nieuw speelgoed. 
Wieltjes onder je schoenen waarmee je dus kunt lopen en kunt skaten.
Leuk, maar ook gevaarlijk.
In het gebouw is het te glad en op de trap lopen lukt ook niet goed.
Daardoor zijn een aantal kinderen afgelopen week al flink gevallen.
Voor er verdere ongelukken gebeuren willen we alle “Wheelende” kinderen vragen om ook 
gewone schoenen mee naar school te nemen. 
Trek op school je gewone schoenen aan en als je naar huis gaat je Wheelies. 

Rapportgesprekken,
Bij deze weekbrief zit een uitnodiging voor de oudergesprekken op 21 en 22 maart.
Lever deze zo snel mogelijk in bij de leerkracht,dan kunnen we gaan plannen.
Natuurlijk houden we rekening met broertjes en zusjes.


