
Jarig
De jarigen van afgelopen week:
6 mrt Asfiya Heerapor 1C/2C
7 mrt Shahinaze Talbi groep 7 
9 mrt Esra Manyanli groep 5 
12 mrt Aya Cherabi groep 1B/2B 
De jarigen van deze week zijn:
16 mrt Vibin Poopalasingam 1B/2B 
17 mrt Fowziye Mohamed Hashi  8 
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Het is al weer even geleden, maar het carnavalsfeest op school was fantastisch! 
We hadden zelfs een zonnetje tijdens de optocht. 
De kluntocht en het hossen in school was ook een succes. 
Prins Danius en zijn gevolg hebben er een puik feest van gemaakt. 
Wil je nog even nagenieten, kijk dan op de site of in de app naar de foto’s.
Groetjes Juf Els
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Streetleage,
En de achtste groepers zijn verder gegaan met hun zegereeks. Ze wonnen dinsdag met 7-2! Kanjers!
Komende dinsdag 14 maart mogen ze weer schitteren aan de Scheldestraat, een thuiswedstrijd dus. 
Komen jullie kijken? De wedstrijd begint om 16.00 uur.

NAC,
De kinderen van groep 8 ( met aanvulling uit groep 7 en groep 5) mochten met 
de spelers van NAC het veld op omdat ze het zo goed deden met de streetleage.
Het was op de vrijdag voor carnaval en natuurlijk won NAC deze avond!



Op de speelplaats,
Na schooltijd spelen er vaak kinderen op de speelplaats.
Dat vinden we gezellig en jullie kunnen dan nog even lekker 
uitrennen, klimmen en voetballen. Maarrrr...
We hebben gezien dat sommige jongetjes die moeten plassen, 
dat tegen de deur in het portiek van de school doen. 
En dat vinden we erg raar. En we vinden het ook vies en we 
vinden het stinken. En we vinden het niet goed!!!!
Het zou toch jammer zijn als we de hekken na schooltijd op 
slot moeten doen omdat anders ‘s ochtends iedereen door de 
stank en plas moet lopen. Gelukkig is het nu weer schoon en 
we hopen dat dat zo blijft. Helpen jullie mee?
Plassen doe je maar even thuis en als we nog op school zijn, 
bel maar aan dan mag je op de wc van school.

Ouderavond,
Maandag 20 en dinsdag 21 maart zijn de oudergesprekken. 
Vergeet niet uw keuzebriefje zo snel mogelijk in te leveren zodat we een planning kunnen maken.

Schoolbibliotheek,
De schoolbibliotheek is elke dinsdag open van half vier tot vier uur. Kom gezellig een boek uitzoeken en 
lenen op je schoolpas. Want de beste manier om goed te leren lezen is ; lezen, lezen, lezen, lezen, lezen !!!!


