Deze Week
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algemeen

De actie ‘Jumbo-sparen-voor-je school’ is weer afgelopen. Het
eindresultaat is:

4447 punten.
Samen met de leerlingenraad gaan we een mooie bestemming voor het
geld zoeken. Dankjewel allemaal voor het inleveren van de punten en
dankjewel mama van Sophie voor het invoeren!
Denkt u aan de betaling voor de TSO? Voor contante betaling kunt u
maandag of dinsdag terecht op de administratie bij juffrouw Ine.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag
vrijdag

Zaterdag

Juf Karin Sanders in groep 7
Alle kinderen vanaf groep 5 moeten vandaag hun surprise hebben
ingeleverd, zodat alle kinderen elkaars knutselkunst kunnen bewonderen en
er a.s. woensdag geen enkel kind wordt overgeslagen!
Na school is er een bovenbouwvergadering.
Handvaardigheid in groep 3 en 7 met ouderhulp.
De groepen 3,4 en 5 gaan vandaag schaatsen. Als begeleiding gaan de
leerkrachten, de stagiaires en de overblijfmedewerkers van Kinderstralen
mee. Alle kinderen uit déze groepen blijven daarom over.
Voor groep 6 is er vandaag weer blazersklas verzorgd door
muziekdocenten van de Koninklijke Harmonie de Ster van Maastricht.
Juf Desiree, Juf Ine en meneer Niels hebben
overleg over het voortgezet onderwijs.
Vanaf vandaag staat de WEELEC-container weer
op onze speelplaats. Hierin kunt u alle niet
werkende elektrische apparaten deponeren.
Bruikbare onderdelen worden hergebruikt,
andere onderdelen worden op milieuvriendelijke
wijze afgevoerd.
Zo werken we samen aan een schoner milieu!

Sinterklaasviering op school. Iedereen blijft bij aankomst op school buiten
om de Sint en zijn gevolg op te wachten. De rest van de ochtend is er voor
alle groepen een leuk programma opgesteld. De school is gewoon uit om
12.30 uur.
Vandaag is een studiedag voor het gehele personeel van MosaLira. Alle
kinderen hebben vrij. Peuteropvang Lambiek is gewoon open.
Handvaardigheid voor de groepen 5a en 6 met ouderhulp
I.v.m. met de schaatsactiviteit van de groepen 6,7 en 8 komen de
judolessen van vandaag te vervallen. Ook de bieb gaat vandaag niet
door! Alle kinderen uit déze groepen blijven over.
Laatste dag Duitse stagiaires.
Vormselvoorbereiding 18.30-21.00 uur (Lifeteen)

