Deze Week
4
algemeen

t/m 8 februari 2019

Deze week gaan we in het AZM weer een stand inrichten voor de
carnavalsexpositie van de Tempeleers met mooie carnavalswerkjes
van de groepen 5 en 6. Bent u in de buurt? Ga dan eens een kijkje
nemen.Wij nodigen iedereen uit om op zaterdag 9 februari bij de
prijsuitreiking aanwezig te zijn op het binnenplein van het AZM. Dit
begint om 13.30 uur

Welke ouders willen er komen helpen in de schoolbieb? We kunnen
weer nieuwe vrijwilligers gebruiken. Heeft u op donderdag- en/ of
vrijdagmiddag de tijd om ons te helpen? Meld u zich dan bij de
biebcoördinator Yvonne Eisenga, moeder van Roemer in groep 7.
maandag

Juffrouw Karin Sanders is vandaag de juf in groep 6.
Cultuurcarrousel groep 6

dinsdag

Handvaardigheid in de groepen 3 en 7 met ouderhulp.
BHV cursus voor juf Anita, Juf Ine L. vervangt in groep 2.
Cultuurcarrousel voor de groepen 4, 5a, 5b en 6
Juf Petra en juf Desiree (van de peuteropvang) hebben hun wekelijks
overleg.
Juffrouw Anita heeft vanmiddag een cursus van Speelplezier, de
methodiek waar we bij de kleuters mee werken.
BHV-herhaling levensreddend handelen voor juffrouw Iris en meester
Niels Verboom.
Vanavond is er een vergadering van het oudercomité.
Vandaag zijn de kleuters aan de beurt om de boeken om te wisselen in
de Boekenkraker.
Er is drumles voor groep 4 in de middag.
Na school is de communievoorbereiding voor de leerlingen van groep 4
die zich hiervoor hebben opgegeven.
Na school is er sporten voor de kinderen van de groepen 5, onze
Fontysstagiairs Yari en Noël begeleiden de kinderen.
Handvaardigheid voor de groepen 5b en 6 met ouderhulp
Cultuurcarrousel voor de groepen 7 en 8
Karin Sanders is vanochtend de juf in groep 3.
Annamiddag voor de communicanten van 13.00 tot 15.00 uur
Prijsuitreiking AZM 13.30 uur
Vormselvoorbereiding Lifeteen 18.30-21.00 uur

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

