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Jarig: 
21 mei Gina/Gigi groep 6
22 mei Mitchell groep 1/2A
25 mei Khalid groep 3 

gefeliciteerd!!!

Groep 4
Wist u dat... 
Groep 4 elke dag oefent met 
de keersommen?
We spelen dagelijks een spel om 
zo snel mogelijk de antwoorden 
aan te klikken. 

Weerijsdag Dis-ney waar he?!
Dinsdag 21 mei is de Weerijsdag. 
We gaan met hulp van de heksen, tovenaars en uitvinders van Disney 
de wereld om ons heen ontdekken met leuke spelletjes en proefjes.
Weet je nog dat we dan een continu rooster hebben?  
We beginnen om 8:30u en zijn om 14:00u klaar. 
Je hoeft geen eten mee te nemen voor de ochtend. 
Wel voor de middag! Denk dan aan een boterham en wat te drinken.  
Om 12 uur mag je dan op school je eigen lunchpakketje opeten. 
Je mag als je dat wilt in kleding komen die met het thema te maken hebben. 
We kunnen die dag nog wat hulp gebruiken voor de spelletjes. 
Heeft u zin en tijd om mee te helpen, geef u dan op bij de leerkracht. 

Groep 1-2B
In de meivakantie is er een aantal dagen hard gewerkt om groep 1-2 b  
en het lokaal van meneer Ashley om te wisselen
Het was even wennen maar we hebben de eerste week in ons nieuwe lokaal achter de rug!
Wat een feest, het is een gezellige klas geworden
We hebben veel meer ruimte en overzicht en de kinderen voelden zich al snel weer thuis! 
De komende weken gaan we werken met een nieuw thema.
Veel activiteiten zullen in het teken staan van SPROOKJES
Dus we gaan sprookjesachtige werkjes maken, verhalen vertellen en spelletjes doen!

Groep 3
Wat een verrassing van juf Lian! 
Pasgeleden mochten de kinderen uit groep 3 zelf cakejes maken, 
versieren en natuurlijk ook zelf op eten! 
Hmmm Wat was dat lekker! 
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Groep 4-5-6-7-8

Groep 1-2-3


