Nieuws
Flits.

Maart 2019
Activiteiten-agenda
15 maart
Staking onderwijs, de
school is gesloten
19 maart
Start Stop motion
workshop voor groep E en
groep G
28 maart
Ik eet het beter groep C
t/m G
2 april
Inloopavond
18.30 uur tot 19.30 uur
4 april
Groep F en G maken het
theoretisch
verkeersexamen
9 april
Groep F en G doen het
praktisch verkeersexamen
15 en 16 april
Eindtoets voor groep 8
18 april
Paas activiteit
19 april
Start meivakantie t/m
dinsdag 6 mei

Wetenswaardigheden
Baby geboren
Juf Maaike is bevallen van
haar zoon Otis. Moeder en
kind maken het goed.
Vacature vervuld
De vacature op woensdag
in groep B is vervuld. Op 13
maart is juf Els gestart. Zij is
een ervaren leerkracht, ook
in het SO.
Tevredenheidsonderzoek
Deze week heeft u een link
ontvangen voor de
vragenlijst ‘Sociale
veiligheid ouders’ van de
WMK-EC.
Wilt u deze invullen voor
1 april. Hoe meer ouders de
vragenlijst invullen, des te
betrouwbaarder zijn de
uitkomsten.
Let op : soms komt deze
mail in de map onbelangrijk
of ongewenste mail.
Project weken
Dit jaar doen we de
projectweken anders dan
eerdere jaren. In elke groep
komt een 4x een
kunstdocent.
Groep E en G doen stop
motion. Groep B, C D en F
beeldend.
Groep A maakt zelf iets
moois.
Inloopavond
Op dinsdag 2 april tussen
18.30 uur en 19.30 uur
kunt alle mooie creaties
komen bewonderen.
Broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s zijn van harte
welkom. Uw kind zal hun
de school laten zien.

Schoolplein
Het schoolplein is weer
geverfd. Op het kleine plein
is een wedstrijd baan
geschilderd. Bij de goaltjes
zijn doel strepen gemaakt.
Er zijn weer twee king
velden. Twister, de
hinkelbaan en schaken
hebben weer frisse kleuren.
Het is leuk om te zien dat
de kinderen er veel gebruik
van maken.
Stripverhaal
Het stripverhaal is gemaakt
door Aphrah uit groep C.
Tekening
De tekening van de
lentebloemen bij deze
Nieuwsflits is gemaakt door
Avelynne uit groep B.
Groep D
Lynn uit groep D heeft Pika
getekend.
Jannate heeft verteld over
Ruimte maatje en er een
stripverhaal bij gemaakt.

