Deze Week
28 januari t/m 1 februari 2019
algemeen

Ook deze week staat nog in het teken van de Nationale
Voorleesdagen.
Vanaf vrijdag 1 februari mogen we een nieuwe collega
verwelkomen. Eline Greenwood komt bij ons op school als
onderwijsassistente werken in groep 1. Eline welkom en succes!

maandag

Juffrouw Karin Sanders is vandaag de juf in groep 7.
De kinderen van groep 3 lezen voor aan kinderen van groep 1 en 2.

dinsdag

Handvaardigheid in de groepen 1 en 5a met ouderhulp.
De kinderen van groep 3 gaan voorlezen aan kinderen van groep 1 en
2.
Hoofdluiscontrole
Juffrouw Karin Sanders is vandaag de juf in groep 3 en 2.
Juf Petra en juf Desiree (van de peuteropvang) hebben hun wekelijks
overleg.
Juffrouw Petra, Anita en Ine L. hebben vanmiddag hun cursus van
Speelplezier, de methodiek waar we bij de kleuters mee werken.
Juffrouw Rachel bezoekt vanmiddag een conferentie in Geleen over
onderpresteren.
Meneer Niels (Verboom) gaat naar de herhalingscursus voor BHV.
De kinderen die de E.H. Communie doen hebben vanmiddag kinderclub
van 14.00 tot 16.00 uur.
Vanavond is er een vergadering van de Medezeggenschapsraad om
19.30 uur. Wist u dat deze vergaderingen openbaar zijn? Als u het
interessant vindt, mag u gerust aansluiten!

woensdag

donderdag

vrijdag

Vandaag zijn de peuters van peuteropvang Lambiek aan de beurt om
de boeken om te wisselen in de Boekenkraker.
Deze ochtend is er een dBoS-ouderbijeenkomst over het belang van
versjes van 8.30 tot 9.30 uur. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.
Onder het genot van een kop koffie of thee zal onze leesconsulente
Thera Adriaans u er alles over uitleggen.
Juffrouw Thera leest voor bij de peuters en de groepen 1 en 2.
Groep 3 gaat vandaag naar het Natuur Historisch Museum.
Er is drumles voor groep 3 in de middag.
De kinderen van groep 8 gaan voorlezen bij de kinderen van groep 1 en
2.
Na school is de vormselvoorbereiding voor de leerlingen van groep 8 die
het Vormsel gaan doen.
Na school is er sporten voor de kinderen van de groepen 3 en 4. Onze
Fontysstagiairs Yari en Noël begeleiden de kinderen.
Handvaardigheid voor de groepen 8 en 4 met ouderhulp
Het managementteam heeft overleg bij basisschool het Mozaïek.

