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Hallo allemaal,
De laatste weekbrief van 2016. Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen. 
En doe voorzichtig met het vuurwerk!
Groetjes Juf Els

Jarig
De jarigen van deze vakantie zijn:
23 dec Jady van Poppel groep 3 
24 dec Abdi Dheel Osman groep 7 
25 dec Jorinke van Zundert groep 7 
27 dec Djarno Schadee groep 5 
31 dec Salmaan Shikhey  groep 3
Gefeliciteerd !

23 december 2016

Vuurwerktips,
Vuurwerk is mooi en spannend en als je de tips volgt, is de kans dat het fout gaat een stuk kleiner.
Het mag van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.
Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker kun je niet lezen.
Trek kleding aan die tegen een stootje of vonk kan (dus geen nylon). En ook niet iets met een capuchon.
Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
Steek geen vuurwerk uit je hand af.
Steek vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken. 
Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond.
Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. 
(Vuurwerk dat de lucht inschiet veroorzaakt namelijk vaak ongelukken omdat het een andere koers volgt 
dan de bedoeling was.) 
Vuurwerk dat zichzelf voortbeweegt en daarbij met opzet een grillige baan volgt (voetzoekers, 
gillende keukenmeiden, luchthuilers) is officieel verboden.
Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen.
Let op omstanders (mens en dier).
Sterretjes zijn alles behalve ‘koud vuur’: ze zijn namelijk 1100 graden, dus gevaarlijk!
Let op de windrichting.
Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op!
Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.

Weerijs got Talent,
Er waren wel 30 kinderen en hun ouders 
bij het wegbrengen van de € 555,14 naar het glazen huis !!
Eerst hebben we met de cheque filmpjes gemaakt 
in de chequebox van het glazen huis. 
Daarna zijn we in de rij gaan staan om bij de brievenbus te komen.
Nogmaals dank jullie wel voor jullie inzet! 
Geniet nog even na en bekijk de foto’s en de filmpjes 
op de website en in de app.




