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Jarig: 
24 feb Masah groep 1/2B
26 feb Yusuf groep 7
1 mrt Yagub groep 5

Gefeliciteerd
Hallo allemaal
De laatste weekbrief voor de carnavalsvakantie. Veel leut allemaal!
Alaaf juf Els

14 februari 2020

Continu rooster Carnaval
Vrijdag 21 februari is het zo ver. Dan vieren we carnaval op school! 
Deze dag hebben we een continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur en de kinderen mogen hun eigen 
lunchpakketje meenemen. Ook komen de kinderen in de ochtend dus al verkleed naar school. 
Zorg je ervoor dat je naam op je losse verkleed-onderdelen (zoals petten, maskers, brillen) staat.

In de ochtend hebben de kinderen een programma in de klas en krijgen we hoog bezoek!
In de middag gaan de kinderen hossen en spelen.
Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom om mee te hossen met uw kind.
Om 14.00 uur mogen de kinderen naar huis.

Wat mag wel mee naar school?
• Serpetines (papier) Brandveilige!
• De kinderen mogen verkleed naar school komen.

Wat mag niet mee naar school?
• Serpetines in spuitbussen
• Spuitbussen
• Confetti
• Ongezellige voorwerpen zoals, zwaarden, pistolen, stokken, speren, staffen enzovoorts.

Groep 4 nieuws
Groep 4 is aan het oefenen met werkwoorden.
  
Woorden die je ‘kunt doen’ of ‘wat er gebeurt’, 
zoals lopen, gillen en regenen. 
 
We oefenden deze week door het uitbeelden 
van werkwoorden.  
Kun jij zien wat Rowan en Liibaan uitbeeldden? 

Groep 3-4 nieuws
Vorige week waren de kinderen lekker 
aan het voetballen bij de nieuwe goaltjes. 
De bal ging over het hek en 
de bal waaide zo de Singel in! hup!

En wist je dat juf Annemiek door haar snelle sprint 
wist te voorkomen dat de tweede bal ook de singel 
invloog!




