
Jarig
De jarigen van deze week:
26 mrt Junayd El Hammouti groep 3
27 mrt Ivaylo Yanev groep 6 
31 mrt Ishmaila Sanneh groep 3 
31 mrt Bouchara Troury groep 7 
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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Groep 4, 
Beste ouders,
Zoals u waarschijnlijk wel weet, is juf Merel ziek en zoals het zich nu laat aanzien, zal dit nog wel enige tijd gaan duren.
Het is de laatste tijd ongelooflijk moeilijk om invalleerkrachten te krijgen 
en voor een hele week is inmiddels onmogelijk.
Dat betekent, dat er voor groep 4 weken aan zullen komen, waar er twee à drie invalleerkrachten voor de klas komen.
Dat is niet goed voor de continuïteit van het onderwijs en bij zoveel wisselingen zijn de kinderen niet gebaat.
In overleg met het gehele team heb ik besloten om met ingang van maandag 27 maart a.s. juf Marca groep 4 te geven. 
Zij is daarvoor de gehele week beschikbaar.
Nu moet ik naarstig op zoek naar een leerkracht, die op woensdag en vrijdag groep 1/2 van juf Majorie kan gaan doen 
en, wanneer mogelijk, nog meer dagen om de ondersteuningswerkzaamheden van juf Marca te kunnen vervullen in 
beide kleutergroepen.
Over de ontwikkeling hiervan stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd en wanneer u vragen heeft: stel ze gerust !
Met vriendelijke groet,
meneer Kees Nelisse

Ouderbijdrage,
Gelukkig hebben al veel ouders hun ouderbijdrage betaald. Maar helaas hebben we nog niet alles binnen.
Als u nog niet betaald heeft, heeft u van de leerkracht een brief gekregen met het verzoek het alsnog te 
betalen. U kunt het aan de leerkracht geven of overmaken op het rekeningnummer van de school. 
Wij zouden er heel blij mee zijn en de kinderen natuurlijk ook.

Dode hoek-project,
Woensdag 23 maart hadden de groepen 6,7 en 8 het dode hoekproject.
Dit project is ervoor om kinderen de dode hoek van een vrachtwagen te 
laten zien en ze ervoor te waarschuwen. Het was erg leerzaam. 
De foto’s staan op de website bij ‘activiteiten’

Online cursus financiële opvoeding,
Kinderen die de waarde van geld goed kennen, komen later minder vaak 
in de problemen. Zij weten hoe ze met geld om moeten gaan en leren zelf 
kiezen waar ze hun geld aan uitgeven. 
Een goede financiële opvoeding helpt kinderen naar een toekomst zonder 
geldproblemen. De NTR academie en het Nibud hebben een gratis online 
10-stappencursus Financiële opvoeding ontwikkeld. 
Hiervoor kunt u naar de website van het Nibud.
https://www.nibud.nl/consumenten/financieel-opvoeden-aan-de-slag/



Streetleage,
Na een hele reeks overwinningen is er nu helaas een keer verloren.
Wel is er heel sportief gespeeld en daar zijn we zeker zo trots op.
Kijk op de Nac streetleage site ; www.nacstreetleague.nl
Daar kun je alle informatie vinden over onze kanjers.
Alle thuiswedstrijden zijn in de Scheldestraat.
Daar spelen ze komende dinsdag 28 maart weer.

Er kunnen extra punten verdiend worden voor het meebrengen van een spandoek en 
ook voor het hebben van minstens 12 supporters.
Kom je kijken? Die extra punten hebben ze hard nodig!


