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Uit de ideeënbus
Een kussen op iedereens stoel( Abdelilah groep 6)
Een goed idee, maar is dit een wiebelkussen om stil te zitten of is dit een kussen om lekker zacht te zitten. 
Kom je het me even uitleggen?
Een parade bij carnaval:
Dit goede idee wordt meegenomen door de juffen en meneren die volgend schooljaar carnaval organiseren 
bij ons op school.
De sinterklaascheque voor groep 6,7,8 wordt ingezet om te zwemmen en ijsjes te eten en een 
spelletjesdag te houden( Hamona groep 6)
Klinkt als een leuke dag. ik zorg dat de juf en meneren van de bovenbouw dit te horen krijgen.
Zelf spulletjes meenemen naar school (pennen, etuis, schriften) (Cheyenne groep 6)
Op school krijg je spullen van de school. Die mag je gebruiken en zo zorgen we ervoor dat je niet alles zelf 
hoeft te kopen en dat de spulletjes goed en sterk genoeg zijn voor schoolgebruik.

Jarig:
4 april Liibaan groep 3 

 gefeliciteerd!!!Ik ben op tijd
PBS periode ‘Ik ben op tijd!’
De afgelopen twee weken hebben de kinderen muntjes kunnen verdienen wanneer ze om 8.30 uur en 13.15 
uur in de klas waren. Daarmee konden ze een beloning kopen. 
In groep 1-2a was het een beestenboel, in groep 1-2b mochten ze zonder kiesbord spelen, in groep 3 extra 
buitenspelen en in groep 4 konden ze alle beloningen kopen!
In totaal hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 wel 1289 muntjes gekregen! 
Wist u dat we ook een nieuwe automatische schoolbel hebben aangeschaft. 
Deze gaat om 8.20 uur en 13.05 uur als de deur open gaat. 
Om 12.00 uur en 15.15 uur wanneer de school uit is. Maar ook wanneer de kinderen pauze hebben.
Zo zijn we vanaf nu met zijn allen OP TIJD!
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wij doen mee!


