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Hallo allemaal,
Wat hebben we een mooi nieuw klimrek! Zelfs meneer Willem kan 
er niet vanaf blijven. Nu maar hopen dat het snel lekker weer 
wordt, dan kunnen we er optimaal van genieten.
Groetjes Juf Els

Weerijsdag,
De eerste aanmeldingen voor de Weerijsdag zijn binnen! 
Nog even wat vragen beantwoorden :
Wat is de bedoeling?
We hebben leerlingen van verschillende nationaliteiten op school,
we willen ze laten kennismaken met elkaars nationaliteit.
Wat moet ik doen?
Kom ons iets vertellen, laten zien, laten beleven van uw land, 
uw cultuur, uw afkomst (knutselen, foto’s kijken, dansen, koken etc)
Moet ik dat alleen doen?
Nee, u mag mensen uitnodigen die u helpen of iemand van het team helpt u en er zijn misschien wel meer 
ouders die bij uw nationaliteit horen.
Wanneer is het?
Donderdag 12 mei de hele dag (u hoeft er niet de hele dag te zijn, met een dagdeel zijn we al blij)
Wanneer hoor ik meer?
Op maandag 18 april om half vier bent u welkom in het lokaal van juf Els 
zodat u nog voor de meivakantie op de hoogte bent.
Kan ik nog meedoen?
JA, NATUURLIJK!!!! Hoe meer ouders hoe gezelliger! Lever snel het strookje in.

Ja ,
Ik ga graag met jullie op wereldreis.

Mijn naam is: _________________ik ben de ouder van : ______________________

Ik kan helpen bij het land : ________________

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
Groep 3
9 apr Rayan Chadmi 
Groep 6
12 apr Nassim Chettou 
Van harte gefeliciteerd !



Wat heb je nodig: 

Kook de eieren 10 minuten, ze zijn dan hard gekookt. Snijd de eieren in kleine stukjes.

Knip de bieslook in kleine stukjes. Eet smakelijk!

Lekker thema,
De groepen 1-2 zijn begonnen met het thema eten. Deze week werd er al gekookt. 
Dit is één van de recepten, het recept voor eiersalade.

Doe alles in een kom. 


