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Jarig
16 dec Ibrahim Abdulrahman Ali groep 8 
25 dec Jorinke van Zundert groep 8  
27 dec Djarno Schadee groep 6  
31 dec Salmaan Shikhey groep 4 
3 jan Raf Poppelaars groep 6  
3 jan Lars Robbemond 1/2A 
7 jan Jonathan Chirino groep 1/2A  
8 jan Gina van Dalen groep 5  

 Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
De laatste weekbrief van dit jaar. 
Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen, 
een ontzettend leuke vakantie 
en vooral een gezond, gelukkig en vrolijk 2018
Groetjes Juf Els

Groep 3 nieuws,
We beginnen met de kern waarin de laatste letters worden geleerd. 
Op donderdag 18 januari vieren we dan ook een letterfeest en 
reiken we letterdiploma’s uit. 
De ouders van groep 3 zijn dan vanaf 14.45 uur welkom in groep 3 
om het samen met ons te vieren.

Kerstviering,
We vieren de kerst dit jaar met een kerstontbijt. 
Vanaf 8:15 u gaat de school open, om half negen gaan we aan tafel in de klas.
Daarna gaan we de zelfgemaakte kerstkaarten van de kinderen bezorgen in de wijk.
Als we terugkomen gaan we nog even naar de klas om elkaar een fijne vakantie te wensen.
Om 12:00 u zijn jullie vrij en begint de kerstvakantie.

Vuurwerk,
Jaarlijks vallen er nog steeds veel gewonden door vuurwerk. 
Tijdens de afgelopen jaarwisseling 2016/2017 zijn er 473 mensen op een Spoedeisende Hulpafdeling van 
een ziekenhuis behandeld vanwege letsel door vuurwerk.
Tips;
- Draag op Oudejaarsavond geen brandbare kleding en draag geen kleding met capuchon.
- Let op omstanders (mens en dier).
- Let op de windrichting.
- Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Zo doe je dat veilig:
- Draag een vuurwerkbril - ook als je geen vuurwerk afsteekt.
- Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker!
- Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat:
- Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de 
grond. Een vuurwerkklem of lanceerinrichting gebruiken kan ook.
- Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan.
- Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
- Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter.
- Steek geen vuurwerk af vanuit je hand.
- Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
- Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
Dit komt van de website www.veiligheid.nl



Zoek de verschillen


