Deze Week
8 t/m 12 oktober 2018
algemeen
Deze gehele week staat nog in teken van de Kinderboekenweek

Helaas zijn nog niet alle betalingen voor de TSO van het eerste kwartaal binnen.
Heeft u nog niet betaald? Doe dit a.s. maandag nog, zodat u kind niet
uitgesloten wordt van de TSO.
Onze school doet weer mee aan de spaaractie van de Jumbo. In de hal staat
een zuil waarin we de spaarpunten verzamelen. U kunt deze punten ook zelf
invoeren op de site van ‘Jumbo Sparen voor je School’.
U heeft een brief gekregen over de speurtocht in het kader van de
Kinderboekenweek. Heeft u het strookje al ingeleverd?
Houdt u er rekening mee dat als het slecht weer is, de speurtocht niet doorgaat!
’s Morgens zullen we dit, indien nodig, laten weten.
De groepen 5 starten deze week met een muziekproject van

Vocallis21. Een
project waarbij Marleen Everink (zangeres, docent en koordirigent van o.a.
Steerkes Maastricht) de leerlingen tijdens 4 lessen mee zal nemen in een
ervaring met zingen in een koor. Het project wordt afgesloten met een
concert, waarbij de deelnemende klassen aanwezig zullen zijn. In dit concert
staan de leerlingen op het podium en laten dat wat zij geoefend hebben
horen!
Dit is de laatste week voor de herfstvakantie. We wensen iedereen alvast een
heerlijke en hopelijk zonnige vakantie toe. We zien iedereen graag weer op
maandag 22 oktober!

maandag
Juf Silvie is vandaag de juf in groep 6
Koorproject voor de groepen 5
Groep 2 gaat zingen bij verzorgingstehuis Larisa
Onderbouwvergadering
dinsdag

woensdag

donderdag

Handvaardigheid in de groepen 3 en 7 met ouderhulp
Blazersklas groep 6
Onderbouwvergadering
Juf Desiree heeft vanavond cursus om haar gymbevoegdheid te halen.
Juf Ine L. en juf Marja gaan na school naar de cursus “Groep 3 onder de
knie”
Groep 7 heeft een excursie “waterfabriek” genaamd bij de WML
Workshop “Taal in blokjes” voor juf Angelique, juf Margareth en juf Marja.
Bijeenkomst met juf Desiree (van de peuters) en juf Petra

vrijdag

Juf Thera gaat in de groepen 3 en 4 voorlezen
De dierenambulance staat vandaag op het schoolplein. Alle groepen
gaan hier kennis mee maken.
Vormselvoorbereiding: kennismakingsles op school om 15.15-16.15 uur
Bieb kleuters
Vandaag vieren we de afsluiting van de Kinderboekenweek met een
speurtocht en aansluitend een tentoonstelling van werkjes van kinderen in
het thema ‘Kom erbij’. Eerder ontving u zowel van de speurtocht als van de
tentoonstelling, waarbij we eten uit elkaars cultuur gaan proeven, een brief.
Heeft u de strookjes nog niet ingeleverd? Dat kan deze week ook nog!
Handvaardigheid in de groepen 5b en 6 met ouderhulp

Zaterdag

Vormselvoorbereiding 18.30-21.00 uur

