
Jarig
De jarigen van deze week:
11 juni Kawtar Bechrouri groep 1B/2B
12 juni Djylano Snelders groep 3
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we op avontuur.
De hesjes voor de schoolreis voor de onderbouw zijn al binnen dus 
kunnen we jullie allemaal goed zien. Nu nog duimen voor mooi weer.
Groetjes Juf Els
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Kleuternieuws,
We hebben lekker buiten met de wind gespeeld. Het was erg leuk!
We hadden stroken mee naar buiten genomen.
De kinderen hadden zelf verzonnen dat ze deze aan een stok konden vast maken. We hadden veel plezier!

Schoolreis,
Dinsdag 13 juni gaan we op schoolreis.
De groepen 1, 2, 3, 4, 7 en 8 worden op de gewone tijd op school verwacht.
Zij vertrekken met de bus naar hun plaats van bestemming. 
En komen tussen 16.00u en 16.30u weer terug op school
De groepen 5 en 6 gaan met de trein.
Zij verzamelen om 10.00u voor het station van Breda Centraal aan de kant 
van de speelhuislaan ( zie foto hiernaast). We vertrekken vanuit Amsterdam 
met de trein van 16.37u en komen dan om 17.45u aan op het station Breda.

Schoolreis groep 7 en 8,
We gaan met z’n allen naar Duinoord.
Nog even kort hierbij wat er wel en niet mee hoeft.
Wel:  Dichte schoenen
 Misschien een extra broek en T-shirt voor als je erg vuil wordt.
Dikke tip van mij : een donker T-shirt mee voor het laserschieten anders zien ze je zo staan
Niet: Etenswaren
 Drinken
Geld en telefoons zijn geheel op eigen verantwoording en zou ik eigenlijk niet meenemen.
groetjes meneer Bram



Groepsverdeling schooljaar 2017-2018,
Omdat we al weten welke juf of meneer in welke groep komt te staan, willen we dat graag aan jullie bekend maken.
Dan weet je bij wie je volgend schooljaar in de klas komt.

Groep 1-2 A 
juf Marca

Groep 1-2 B 
juf Majorie

ondersteuning
Groepen 1-2 
juf Lisette

Groep 3 
juf Silvia

Groep 4 
juf Frederieke

ondersteuning
Groepen 3-4 
juf Lian

Groep 5 
meneer Peter

Groep 6
meneer Willem

Groep 7
juf Sanne

vrije dagen
Groepen 5,6,7 
juf Els

Groep 8
meneer Bram


