26 november 2021

Weerijs
Hallo allemaal

Weekbrief

De decembermaand komt eraan, feest en cadeautjes. Veel plezier!
Groetjes Juf Els
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Jarig:

26 nov Natalie groep 8
27 nov Kayleigh groep 1-2A
27 nov Jeanna groep 4
29 nov Lukas groep 5

Gefeliciteerd!

Enige tijd geleden hebben wij de online bestelkaarten aan de leerlingen uitgedeeld.
Wij willen jullie er graag op wijzen dat jullie nu nog met 20% korting kunnen bestellen!
Ga naar winkel.schoolfoto.nl en log in met je persoonlijke fotocodes die op de bestelkaart staan.
Met de code 6441 ontvang je 20% korting op de fotovellen en fotosets,
deze korting loopt nog tot 20 december a.s.
Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie:
met de code VERGROTING20 krijg je 20% korting op alle formaten vergrotingen!
Met vriendelijke groet, Team Schoolfoto.nl

Parro App

In de Parro app kunt u uw kind ziekmelden en beter melden.
Ook kunt u een berichtje sturen aan de leerkracht van uw kind.
U leest hier ook de berichten van de school die van belang zijn,
en de laatste nieuwtjes van de groep van uw kind.
Blijf op de hoogte en installeer de app!
Lukt het u niet om de Parro app te installeren, kom dan naar school, dan helpen we u ermee.

Sinterklaasfeest

De school is versierd, de spanning is voelbaar;
zal Sinterklaas wel komen dit jaar en brengt hij zijn grote boek mee?
Het boek kan hij namelijk nergens vinden.
Maar we gaan hem helpen zoeken,
misschien hebben de Pieten het op school verstopt.
De Pieten zijn langs geweest, dus ze weten de weg.
Als de situatie rond corona het toelaat,
komt de goedheiligman vast wel even langs op 3 december.
Waarschijnlijk brengt hij niet al zijn Pieten mee,
en vieren we het niet zoals we van plan waren.
Maar een feest wordt het dan zeker!
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