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Agenda
26-1 ouderraadvergadering
27-1 atelier voor de groepen 4 t/m 8

Schoolfruit
Aankomende week ziet het fruitprogramma er als volgt uit:
Dinsdag: mango
Donderdag: peer
Vrijdag: appel
Lezen is leuk
Op maandag 16 januari is het thema ''Lezen is leuk'' begonnen. Vier weken lang zal er extra
aandacht besteed worden aan lezen. U kunt hierbij denken aan: voorlezen uit je
lievelingsboek, lezen tijdens de buitenspeelpauze en een eigen prentenboek maken. De
opening was afgelopen maandag, onder begeleiding van een biebband. Op de website
komen daar foto's van.
Bij estafette 2e geworden!! (ingezonden stukje door vier
trotse meiden uit groep 4)
Dagmar, Evi, Maud en Anne-Fee uit groep 4a zitten op
atletiek en gingen crossen. Crossen is in de modder
rennen. Lekker vies worden dus. De 4 meiden lachten
alleen maar en maud ferlor haar schoen in de modder en
ze waaren vies.
Eerst moesten ze één kilometer crossen. Ze waren
hartstikke moe.
Gelukkig een
half uur
wachten. Dus
konden we
uitrusten . En
dan de
estafette. We
gingen op ons
aller hartst.

En toen spanning of we een prijs hadden gewonnen.
En ja hor de tweede prijs gehaalt !

Gezinsviering
Zondag 22 januari 2017
Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen
Aanvang : 11.00 uur
Samen Sterk!
Voorganger: Werkgroep 3D
m.m.v. kinderkoor Okido
Alle kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd!
Voor de allerjongsten is er een crèche.
Afscheid van stagiaire
Donderdag as is juf Manuelle voor het laatst in groep 2/3b. Wij vinden dit erg jammer en willen haar
erg bedanken voor de leuke gezellige tijd. Succes verder in je opleiding juf Manuelle!
Overblijfouders gevraagd
In verband met tijdelijke afwezigheid door zwangerschap van TSO-medewerkers zoekt de werkgroep
TSO nog ouders die een handje willen helpen bij de lunch van de kinderen. Ook al kunt maar 1 of
twee dagen per week dan helpt u de kinderen enorm. U kunt contact opnemen met Nanda Beemer
op nummer 06-260 160 57 of met juf Nadia van groep 5/7.

