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Jarig
De jarigen van deze week zijn:
10 dec Rama Troury groep 5
13 dec Sahar Samimi groep 1A/2A 
Gefeliciteerd !

Weerijs got Talent,
Vandaag zijn de inschrijvingen gesloten. 
Wat hebben we een hoop talent in de school! 
We krijgen een loterij, verse loempia’s, breakdance les, 
voetballers,verkopers en een podium met artiesten. 
We maken er woensdag 14 december een feestje van! 
Dus, 
kom naar school en neem je familie en kleingeld mee!
Vanaf 18.00u is de school open en mag je komen kijken. 
Om 20.00u gaat de school weer dicht .
Iedereen die iets komt doen mag om 17.30u de school in 
om alvast voor te bereiden.
In de volgende weekbrief wordt bekend gemaakt 
hoeveel we hebben opgehaald voor het glazen huis. 

Hallo allemaal,
Sint eruit, kerst erin en ook nog Weerijs got Talent.
Het kan niet op deze maand! Ik heb er zin in!
Groetjes Juf Els

9 december 2016

Kerststukjes en melkpakken,
Wat hebben die nu met elkaar te maken zul je je afvragen. 
We kunnen de melkpakken gebruiken om de kerststukjes in te zetten. 
Daarvoor hebben we lege, schoongespoelde melkpakken nodig. 
Liefst die van 1,5 liter. Gooi ze dus niet weg, maar breng ze mee naar school. Wij zijn er blij mee.
Denk ook aan klokjes, strikjes, kerstballetjes, slingertjes, decoratie mos en/of lint.
Dan maak je je kerststukje nog mooier! Namens de kinderen en de kerstcommissie, alvast bedankt.



Binnengekomen,
De komende weken hebben we extra kramen op de zaterdagmarkt, 
speciaal beschikbaar voor kinderen en hun ouders die goed speelgoed willen verkopen, leuke hobbyspullen 
maken of kerstartikelen willen verkopen. 
Wie een kraam wilt in december of januari, zorgt zelf voor een leuke aankleding en goede uitstraling.
De kraam is gratis en is 4m lang.
Wie graag een kraam wilt, meldt zich bij; an@b-inmotion.nl


