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Opstarten van onze vijfde kleutergroep

Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (C)

Goed nieuws! Op maandag 18 januari starten wij met
de vijfde kleutergroep! Juf Paula (maandag en
dinsdag) en juf Anja (woensdag, donderdag, vrijdag)
hebben veel zin om de leerlingen te verwelkomen.

SSV Aikido 16.00-18.00

Zij zijn momenteel druk bezig met het inrichten en schoonmaken van het lokaal, het
verzamelen van alle materialen en het op orde brengen van de administratie. Via de
nieuwsbrief houden wij u natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Dinsdag 12 januari
Extra gym voor leerlingen van
groep 5, 6, N3: Basketbal

Mededelingen voor ouders van kleuters aan de locatie Carnissedreef
Wij hebben een bijeenkomst ingepland voor ouders van kleuters die
betaalde opvang voor hun kind willen van 15.00 – 15.30 uur.
Wanneer?
Waar?
Hoe laat?
Wat?

Woensdag 13 januari
Aanmelden
Intakegesprekken
schooldiëtiste

: Maandag 18 januari
: Teamkamer op de locatie Carnissedreef
: 08.30 uur
: voorlichting over betaalde opvang voor ouders van kleuters aan de
locatie Carnissedreef.
: is verplicht! U kunt dit doen bij de groepsleerkracht of de directeur.

Wanneer u meerdere kinderen op school heeft en na het ophalen van uw kleuter zelf op
uw oudere kind(eren) wacht, wilt u dan zo vriendelijk zijn om in de TEAMKAMER te
wachten en NIET op de gang.

Personeelsmededelingen
Donderdag 14 januari
Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (F)
Extra gym voor leerlingen van
groep 7, 8, N4: Basketbal
SSV Basketbal 16.15-18.00

Vrijdag 15 januari

Het zwangerschapsverlof van juf Paula zit er nu dan echt op. Zij is
deze week weer gestart met werken. Samen met juf Anja is zij
begonnen met het inrichten van de 5e kleutergroep.
In de kerstvakantie zijn wij opgeschrikt door een heftig bericht. Onze gymjuf Patricia is
helaas betrokken geweest bij een ernstig auto-ongeluk. Zij is aangereden door een
spookrijder en heeft hierbij meerdere botbreuken opgelopen. Zij is inmiddels ontslagen uit
het ziekenhuis, maar heeft nog een lange periode van herstel en revalidatie. Wij wensen
haar veel beterschap!
Momenteel zijn we druk op zoek naar vervanging. Tot die tijd neemt meester Leo de
gymlessen van juf Patricia over.
Juf Esmeralda heeft een vaste aanstelling gekregen. Zij zal op maandag, dinsdag en
woensdag blijven werken.
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Maandag 18 januari

Knutselen maar!
Het is alweer even geleden, dus hoog tijd voor een nieuwe wedstrijd. De opdracht is
simpel. Maak in het onderstaande vak een mooie wintertekening of knutsel. De
sneeuwpop hebben we er vast voor je ingezet. De rest mag je zelf verzinnen! Je kunt
je kunstwerk inleveren bij je juf of meester.

Dinsdag 19 januari

Woensdag 20 januari

Donderdag 21 januari

Vrijdag 22 januari

