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Jarig:

Hallo
allemaal
Zo de cito’s zijn klaar. Er is keihard gewerkt. Wat zijn we weer trots op jullie!
Groetjes juf Els

31 jan Naomi groep 8
1 feb Djustin groep 4
3 feb Noortje groep 1/2B
6 feb Enes groep 4

gefeliciteerd!!!
Helpende
gedachten
De afgelopen weken hebben de kinderen hard geploeterd op verschillende Cito toetsen.
Wist je dat helpende gedachten je kunnen helpen tijdens het maken van een toets?

Van
juf Desi
We zijn erg blij op school met onze nieuwe voetbalgoals.

De kinderen hebben eraan meegewerkt om deze mooie
goals aan te schaffen.
Het geld wat we vorig jaar met de kerstmarkt hebben
verdiend wordt goed gebruikt om ons schoolplein mooier
en leuker te maken. En natuurlijk helpen de goede ideeën
in de ideeënbus ook mee.
Lekker een potje voetballen en om zeker te zijn dat er
veel gescoord wordt, hebben we de goals maar iets groter
gemaakt.

Koffieochtend
verzet
De koffieochtend is verzet naar 14 februari! U bent van harte welkom om met juf Desi een bakkie te komen
doen. We hebben heerlijke koffie, en natuurlijk ook thee.

Het
grote letterfeest in groep 3
Hoera! Wat een toppers!

De kinderen in groep 3 hebben alle letters geleerd.
Daarom is het tijd voor het grote letterfeest.
Voor wie? Alle papa’s, mama’s, opa’s, en oma’s van de kinderen van groep 3
Waar? In de klas van groep 3
Wanneer? Donderdag 6 februari om 14.30u (half 3 ‘s middags)
Groetjes,
De kinderen van groep 3

Groep
8
Wat doe je als je met groep 8 naar het voortgezet onderwijs wilt en iemand heeft geen fiets bij zich?
Dan laat je iemand anders op jouw fiets en kruip je bij een ander achterop in het kinderstoeltje.
Dat is een zeer creatieve oplossing die zeker in de weekbrief mag!

