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Hallo allemaal,
Deze week een vroege weekbrief, maar we hebben leuk nieuws
en dat willen we zo snel mogelijk vertellen. Lees dus gauw het 
stukje van meneer Hans hieronder.
Groetjes Juf Els

29 maart 2016

Speelplaats,
Het speeltoestel op het plein aan de Havermansstraat is al oud, 
goed gebruikt, maar ook versleten. Daarom wordt het vernieuwd.
Dinsdag wordt gestart met de werkzaamheden.
Eerst worden de oude spulletjes en de kunstgras ondervloer van 
het plein verwijderd. Dat moet dinsdag klaar zijn, want woensdag 
moet het nieuwe speeltoestel opgebouwd worden.
Het komt er wat anders uit te zien. 
Er zal geen glijbaan meer zijn, maar het wordt wel een uitdaging 
voor de kinderen. Het wordt spannend voor ze.
Alle kinderen kunnen er veel plezier aan beleven. 
Na schooltijd mogen de kinderen uit de buurt gebruik maken van 
het speeltoestel. Het zand in de zandbak wordt ook verschoond.
De kinderen zullen lang plezier hebben van het nieuwe toestel. 
Tijdens de werkzaamheden gaan de kinderen minder buiten spelen. 
Het moet immers wel veilig zijn voor de kinderen en de werklui. 

Chauffeurs gezocht,
Groep 6 is uitgenodigd om naar het Bewaarde Land in Dorst 
te komen. We gaan op de vrijdagen 8,15 en 22 april. 
We hebben alleen nog vervoer nodig. 
Wilt u ons brengen en/of halen dan zouden we daar heeeeel blij 
mee zijn. Juf Els hoort het graag!

Jarig
De jarigen zijn/waren:
groep 1-2A
19 mrt Shyno van der Heiden
groep 1-2C
19 mrt Levi Monsieurs
22 mrt Chevianley America
groep 1-2B
23 mrt Oskar Mrowiec
groep 1-2 C
26 mrt Junayd El Hammouti
groep 5
27 mrt Ivaylo Yanev
groep 1-2A
31 mrt Ishmaila Sanneh 
groep 6
31 mrt Bouchara Troury
1 apr Karamoko Condeh 
groep 7
3 apr. Toontje van Beers
groep 5
3 apr Dylan van Meer 
groep 3
7 Indy-Luna Martina
Van harte gefeliciteerd !



Paashaas,
Bij Pasen hoort een Paashaas, en gelukkig kwam er bij ons een hele mooie op visite in alle klassen. 
Dus ook in groep 7. Dank je wel Paashaas, we vonden het fantastisch!

Paaseieren,
Bij Pasen horen ook Paaseieren. Groep 6 had ze gemaakt met ballonnen, behangplak en wol. 
Natuurlijk kwamen we in groep 3 dan helpen zodat zij ook van die mooie eieren konden maken.

Weerijsdag,
12 mei ( anders dan op de kalender ) willen we de Weerijsdag vieren. Het thema is Wereldreis.
We zijn daarvoor op zoek naar mensen die iets willen vertellen, zingen, koken, laten zien over het land 
waar ze vandaan komen. 
Wilt u ons helpen, vul dan onderstaand strookje in en lever het in bij de leerkracht.

Ja ,
Ik ga graag met jullie op wereldreis.

Mijn naam is: _________________ik ben de ouder van : ______________________

Ik kan helpen bij het land : ________________


