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Denkt u aan de betaling voor de TSO? Voor contante betaling kunt u
maandag of dinsdag terecht op de administratie.
Lever op tijd het strookje in voor het kerstdiner! Hier heeft uw kind vrijdag
jl. een brief over meegekregen.
Juf Karin Sanders is ’s ochtends de juf in groep 4
Groep 2 gaat zingen bij verzorgingstehuis Lárisa
De groepen 7 en 8 hebben vandaag hun gymles die door het schaatsen
van afgelopen vrijdag is komen te vervallen.
Ons managementteam overlegt vandaag op basisschool Het Mozaïek.
Vanmorgen is er handvaardigheid in groep 1 en 5a met ouderhulp.
Voor groep 6 is er voor de laatste keer blazersklas, verzorgd door
muziekdocenten van de Koninklijke Harmonie de Ster van Maastricht.
Na school is er een plenaire teambijeenkomst.
Juf Silvie is vandaag in groep 8
Juf Karin Sanders is vandaag de juf in groep 7
Overleg tussen juf Desiree (van de peuters) en juf Petra
Kinderclub EHC 14.00-16.00 uur
Juf Angelique naar de opleiding voor anti-pestcoördinator
Juf Iris is vandaag de juf in groep 5a.
Groep 6 heeft vandaag de handvaardigheidsles die vrijdag niet is
doorgegaan.
De kleuters ruilen vanmiddag hun boeken bij onze bieb, de Boekenkraker
Er is na school Vormselvoorbereiding voor de kinderen van groep 8 die het
H. Vormsel doen.
Naschoolse sportactiviteit voor de groepen 6,7 en 8
Meneer John haalt bij de Jumbo onze cheque op van de actie ‘Sparenvoor –je-school’. We weten dan precies welk bedrag we met z’n allen bij
elkaar gespaard hebben.
Het is ‘Foute kersttruiendag”. Uw kind mag met een ‘foute’ kersttrui aan
vandaag naar school komen. Uiteraard doet het team hier ook aan mee!
Handvaardigheid voor de groepen 8 en 4 met ouderhulp
Kennismakingsles ‘judo’ voor de groepen 7 en 8

Voorbereidingsconcert groep 6 om 16.00 uur
Concert blazersklas groep 6 om 17.00 uur in het repetitielokaal van de
Koninklijke Harmonie de Ster van Maastricht aan de Bredestraat in
Maastricht.

