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Naar het glazen huis,
Gaan jullie mee het geld wegbrengen naar het glazen huis?
We verzamelen woensdag 21 december om 14.00u bij Duijfhuizen (de tassenzaak)
Kijk op het kaartje en je ziet waar het is. We lopen dan samen naar de grote markt om in de rij te gaan staan. 
We gooien het geld daar door de brievenbus en gaan weer naar huis.
We zouden het gezellig vinden als er veel kinderen en ouders komen.

Weerijs got a whole lot of talent,
Wat een talenten op school! Kijk maar eens naar de foto’s op de website of in de app.
We zagen zangtalent, baktalent, verkooptalent, danstalent, voetbaltalent en beautysalontalent.
Wat hebben we genoten! En wat is er veel geld opgehaald. 
Iedereen die mee heeft geholpen deze avond een succes te maken, DANK JE WEL!

Hallo allemaal,
Wat een feest tijdens Weerijs got Talent!!!! 
Ik ben nog aan het nagenieten. En nu aftellen voor het kerstdiner.
Groetjes Juf Els

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
16 dec Ibrahim Abdulrahman Ali groep 7
20 dec Fernando Biefer groep 3
21 dec Asiyegul Manyanli groep 6 
Gefeliciteerd !
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€ 555,14



Schoolbibliotheek,
De bibliotheek op school wordt goed bezocht. 
Daar zijn we blij mee.
Elke dinsdag na schooltijd ben je dan ook van harte welkom 
om de schoolbibliotheek te bezoeken.
Nu zijn er vorig jaar een paar boeken niet terug ingeleverd 
die we toch graag zouden willen hebben. 
Zouden jullie thuis eens willen zoeken of je er 
toevallig nog een hebt? Graag voor de kerst teruggeven.
Ook zwerven er hier en daar nog gele of blauwe tasjes van 
de bieb. Die hebben we ook graag terug.
Tenslotte zoeken we iemand die goed met een naaimachine 
overweg kan. We willen namelijk heel graag hoezen om de 
rieten zitkussens die er in de bibliotheek liggen. 
Heeft u tijd om ons daarmee te helpen, ga dan naar juf Ans, 
zij weet wat precies de bedoeling is.

Kerstviering,
Donderdag 22 december is de kerstviering! 
Heb je nog leuke ideeen nodig om te maken voor het diner kijk dan eens op www.kidsproof.nl. 
Daar staan 10 gezonde én simpele recepten voor het kerstdiner op school.
Denken jullie ook nog aan de lege, schone melkpakken en de kerstversiering die we nodig hebben voor de 
kerststukjes? Alvast bedankt.


