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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.
Denken jullie aan het inleveren van het aanmeldbriefje voor de
naschoolse sportactiviteit op donderdagmiddag na school?
A.s. maandag zal juffrouw Margareth weer officieel starten met werken. Na overleg
hebben wij besloten dat juffrouw Margareth dit schooljaar niet meer zal werken in
groep 5A, dit om ervoor te zorgen dat de kinderen niet weer aan een nieuwe situatie
hoeven te wennen. De maandag en dinsdag zal door juffrouw Silvie in deze groep
ingevuld blijven worden.
Op maandag zal Margareth het compensatieverlof van diverse collega’s gaan
invullen en op dinsdag neemt zij voor dit schooljaar groep 5B over.
Dit betekent dat Niels Verboom op dinsdag compensatieverlof etc. gaat invullen en
op woensdag in groep 4 is. Juffrouw Karin Sanders zal weer terugkeren in haar oude
werktijdfactor.

maandag

Juffrouw Margareth is vandaag de juf in groep 7

dinsdag

Juffrouw Margareth is vandaag de juf in groep 5b.
Handvaardigheid voor de groepen 3 en 7 met ouderhulp
Ouderbouwvergadering na school
Vandaag vindt de leerlingenraad plaats die vorige week niet is
doorgegaan.
Juf Petra en juf Desiree (van de peuteropvang) hebben hun wekelijkse
overleg.
Juf Karin Schleipen en juf Rachel hebben vanmiddag de cursus ‘Met
Sprongen Vooruit’.
Juffrouw Ine L, meneer Ben en Juffrouw Iris hebben vanmiddag een
cursus m.b.t. de hercertificering van Cadenza. Dit is een systeem
waarmee binnen MosaLIra groepsobservaties worden uitgevoerd.
Vandaag wordt het prinssenpaar van school bekend
gemaakt!!!
Alle ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd, bij
slecht weer vindt dit in de gymzaal plaats. Helaas
kunnen dan geen ouders aanwezig zijn in verband
met de beperkte ruimte.
Er is drumles voor groep 4 in de middag.
De kleuters wisselen vandaag hun boek bij de Boekenkraker
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 3 en 4, onze
Fontysstagiairs Yari en Noël begeleiden de kinderen.
Teambijeenkomst na school voor het hele schoolteam.
Handvaardigheid voor de groepen 5a en 6 met ouderhulp

woensdag

donderdag

vrijdag

Er worden filmopnames gemaakt van juffrouw Désirée van groep 8 voor
de campagne ‘Ik ben leerkracht’.
Groep 5b krijgt een rondleiding bij de stadsmuren en de stadspoort. Zij
verzamelen om 12.45 uur bij het pleintje van de Mestreechter Geis. Zij
gaan hier lopend naar toe. Alle kinderen van groep 5b blijven over.
Er is MT-overleg op een plek elders.

