
Jarig
De jarigen van deze week zijn:
19 feb Tygo van Mook groep 7 
20 feb Miyana de Been groep 3 
23 feb Manoah Habtom groep 7 
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
De school is al helemaal versierd, mede dankzij de oudercommissie. 
Dank je wel dames. 
We kunnen er vrijdagmiddag vrolijk tegenaan!
Groetjes Juf Els

17 februari 2017

Geef mij maar een boek,
Het doel van ‘Geef mij maar een boek! ‘ is om 
de mooiste jeugdboeken ooit, de klassiekers, 
makkelijk en goedkoop beschikbaar te stellen. 
Jaarlijks wordt er een boek gekozen dat voor een lage prijs te koop is.
Dit jaar is dat ‘Achtste-groepers huilen niet’ van Jacques Vriens.
Je kunt het boek voor maar 2 euro kopen bij de boekhandel.

Rooi Pannen,
Donderdag 23 februari gaan de groepen 1 en 2 naar de Rooi Pannen.
De kinderen komen en gaan vanaf school op de reguliere schooltijden.

Avondje NAC,
Groep 8 mag vrijdag 24 februari met de NAC-spelers het veld op!!
Dit danken zij aan hun geweldige prestaties tijdens de NAC streetleage. Veel plezier groep 8 !!!

Dansen met de Stilte,
De groepen 3 en 4 hebben de afgelopen week twee danslessen gehad van juf Ludgarden van ‘de Stilte’.
We hebben echte talenten. Het was dan ook erg leuk. Ze hebben veel plezier gehad.

Code-kids,
Groep 6 had donderdag hun laatste les van code-kids. Zij hebben met een ‘Makey-Makey’ van stoelen, klei, 
schroevendraaiers, schroeven, potloodtekeningen en zelfs hun eigen lijf, spelcontrollers gemaakt. 
Wiktor en Gianni waren de overtuigende winnaars van de spelwedstrijd. Zij wonnen met hun stoelendrum.
De leerlingen kunnen nu een spel maken op Scratch en muziek of gekke geluiden toevoegen. Groep 6 vond 
de lessen zo leuk dat ze er zelfs thuis mee aan de slag zijn geweest. Meer foto’s staan op de website.
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Witte gij al wiejons prins carnaval wor di jaor ?????

Kunde maot ‘ ouwe ??


