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chips, koolzuurhoudende
drankjes, energie drankjes
en AA drankjes mogen
nuttigen op school blijft
gehandhaafd. Wij maken
voor chips, koek en snoep
een uitzondering bij
traktaties op verjaardagen.
Baby geboren
Juf Karen is in de
kerstvakantie bevallen van
haar zoon Felix. Moeder en
kind maken het goed.

Activiteiten-agenda
25 januari Rooster vrije
dag. De leerkrachten
schrijven de rapporten.
1 februari schaatsen met
de hele school
6 februari
Rapportgesprekken
13 februari Leerlingen raad
15 februari roostervrije
dag, aansluitend begint de
voorjaarsvakantie

Wetenswaardigheden
Allereerst wensen wij u
allemaal een heel goed en
gezellig 2019!!
Goede voornemens
Bij een nieuw jaar horen
goede voornemens. Ons en
hopelijk ook uw goede
voornemen is om vanaf nu
gezonder te eten en te
drinken. Wij stimuleren de
kinderen om water te
drinken in plaats van
suikerhoudende drankjes
en elke dag fruit te eten.
Wij vragen u hieraan mee
te werken. De regel dat de
kinderen geen koek, snoep,

Zwangerschapsverlof juf
Karen
Meester George vervangt
op woensdag en donderdag
juf Karen.
Vacature groep B vervuld
In groep B is juf Marian
gestart. Zij werkt op
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Zij is
een ervaren leerkracht, ook
in het SO.
Tot de voorjaarsvakantie
staat juf Dominique op
woensdag voor de groep.
Vervanging
zwangerschapsverlof juf
Maaike
Na de voorjaarsvakantie
start het verlof van juf
Maaike. Zij wordt op
woensdag, donderdag en
vrijdag vervangen door juf
Willemijn en op maandag
en dinsdag door juf
Dominique.
Welkom alle nieuwe
collega’s en bedankt
collega’s voor jullie inzet
bij de vervanging!!!

Cito toetsen
De citotoetsen zijn weer
achter de rug. Wij zagen
heel serieuze, hard
werkende kinderen. Bravo!
Rapporten
In de week van 6 februari
zijn de rapportgesprekken.
Wilt u het rapport van uw
kind mee geven naar
school!
Schoolbezoek
Groep F en G zijn op bezoek
geweest bij praktijkschool
De Schakel in Haarlem. Ze
hebben kookles en een
rondleiding gehad. Alle
kinderen waren
enthousiast.
Tekeningen
De mooie tekeningen bij
deze Nieuwsflits zijn
gemaakt door Arda, Lilian
en Guillvano uit groep G.
Schaaktoernooi
Gymnasium Felisenum, Van
Hogendorplaan 2, VelsenZuid, organiseert op
donderdag 31 januari een
schaaktoernooi voor
leerlingen van basisscholen
van groep 5 t/m groep 8.
Het toernooi duurt van
13.30 uur tot ongeveer
16.15 uur. Alle leerlingen
spelen evenveel
wedstrijden en ontvangen
een versnapering en een
prijsje.
De inschrijving sluit op
maandag 28 januari.
Aanmelden kan via school
en via
a.starreveld@felisenum.nl

Als u uw kind/pupil
hiervoor aanmeldt, moet u
hem/haar zelf ophalen van
school en naar het
Felisenum brengen.
AIC Hoofddorp
De inloop van het Autisme
Info Centrum Hoofddorp is
iedere vrijdagochtend van
10.00 uur – 12.00 uur (met
uitzondering van de
schoolvakanties) in het
gebouw van MeerWaarde
aan de Dokter van
Dorstenstraat 1, 2132 JR
Hoofddorp.

