
Jarig
De jarigen van deze week:
19 mrt Shyno v.d Heiden groep 1B/2B
19 mrt Levi Monsieurs groep 1C/2C
21 mrt Rowan Been groep 1C/2C 
23 mrt Oskar Mrowiec groep 3 
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Wat gaat die groep 8 toch goed in de Streetleague. Toppers!
Ze kunnen nog wel wat fans gebruiken. 
Komen jullie ook een keer aanmoedigen?
Groetjes Juf Els
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Streetleage,
Afgelopen week moesten de jongens en meiden van groep 8 weer voetballen.
Het was een ontzettend leuke en sportieve wedstrijd. de jongens en meiden 
speelden goed samen wat ervoor zorgden dat ze met 11-0 hebben gewonnen!
En dankzij het goede samenspel heeft Inasse zelfs een hattrick ( 3 doelpunten!!) 
gemaakt tijdens de wedstrijd! 
Goed gedaan jongens en meiden! 

Samen sta je sterk, 
Als je aardig/respectvol bent voor iedereen om je heen, ben je nooit alleen!
Hoe ziet dat eruit?
-      Ik kijk iemand vriendelijk aan
-      Ik kijk naar hoe de ander kijkt
-      Ik luister naar de ander
-      Ik praat met de ander op vriendelijke toon
-      Samen gaan we verder
Waarom:
Het is fijn als iemand vriendelijk tegen je doet. 
Dit zorgt voor een fijne sfeer waarin je jezelf kunt ontwikkelen. 
Wat uiteindelijk zorgt voor meer zelfvertrouwen.
Wanneer:
13 maart 2017 t/m 24 maart 2017

4 april en 21 april,
4 april is het Weerijsdag en 21 april zijn de Koningsspelen.
Op deze dagen begint de school gewoon om half negen maar zijn we om 14.00u uit.
In volgende weekbrieven hoor je er meer over maar we wilden de veranderde schooltijden zo snel mogelijk 
laten weten. 

Rapportgesprekken, 
De rapportgesprekken komen er weer aan. De rapporten zijn allemaal klaar. Uw kind heeft een briefje met de tijd 
erop meegekregen. Mocht u niet op de geplande tijd aanwezig kunnen zijn, laat het dan even weten. 
De leerkrachten zitten anders voor niets te wachten.

Dode hoek-project,
Woensdag 23 maart nemen de groepen 6,7 en 8 deel aan het dode hoekproject.
Dit project is ervoor om kinderen de dode hoek van een vrachtwagen te laten zien 
en ze ervoor te waarschuwen.


