Deze Week
25 febr. t/m 1 maart 2019
algemeen

Op donderdag 21 februari werden uitgeroepen tot onze schoolprins
en –prinses:
Prins Bas Judocus Klimiticus Intelligentiecus Wiebeliticus de eerste en
prinses Britt Danseriticus Judocus Feestbeesticus Kletseriticus de
eerste.
Ook deze week zullen zij voorop lopen in diverse
carnavalsactiviteiten op school met als hoogtepunt natuurlijk de
optocht a.s. vrijdag en ons schoolcarnaval!
Alaaf Alaaf Alaaf!!!

Kijkt u alstublieft even op de speelplaats in de kist met gevonden
voorwerpen. Na deze week gaat de kist mét inhoud in de container.
We schaffen een nieuwe kist aan, die weer op de administratie zal
komen te staan. Deze kist wordt iedere week leeggemaakt. Dus bent
u iets kwijt? Zorg dan dat u vóór vrijdag in de kist gekeken heeft
anders gaat het weg.
Deze Week zijn er geen naschoolse sportactiviteiten!
Betaalt u vóór 1 maart de rekening van de tussenschoolse opvang?
Dan kan uw kind ook na de vakantie weer overblijven!
Dit is de laatste schoolweek voor de carnavalsvakantie!
Deze week vinden de oudergesprekken en het uitreiken van het
schoolrapport plaats.

maandag

dinsdag
woensdag

donderdag

vrijdag

Juffrouw Margareth is vandaag de juf in groep 7.
Meneer John gaat onze spullen terughalen van de tentoonstelling in het
MUMC.
Prins Bas en Prinses Britt gaan voorlezen in groep 2
Juf Karin Sanders is de juf in groep 4.
Prins Bas en Prinses Britt gaan voorlezen in groep 1 en bij de peuters
Juf Petra en juf Desiree (van de peuteropvang) hebben hun wekelijks
overleg.
Prins Bas en Prinses Britt gaan ons voor in de polonaise bij de peuters en
de kleuters
Juffrouw Karin Sanders is de juf van groep 2 vandaag.
Er is drumles voor groep 4 in de middag.
Na school is de vormselvoorbereiding voor de leerlingen van groep 8 die
zich hiervoor hebben opgegeven.
Deze week is er gen naschoolse sportactiviteit.
Uitreiking rapport
Carnavalsochtend (programma volgens eerdere brief )
Vanaf 12 uur vakantie.

