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Huiswerkbegeleiding
Aan de ouders die hun kinderen voor de huiswerkbegeleiding op hebben gegeven.
De eerste les is woensdag 9 maart van 14:15 tot 15:30 uur. Tien weken lang. In de
vakanties is er geen les. Na de les komt uw kind met de huiswerkbegeleider naar buiten, u
kunt niet binnen wachten. Mocht het heel erg slecht weer zijn dan mag u in de hal wachten
tot uw kind klaar is.
EPJO
in groep 8
Het Educatief Programma Jongeren – EPJO – is een interactief schoolprogramma gericht op
misdaadpreventie en het tegengaan van radicalisering onder leerlingen van groep 8 (1112
jaar) van de basisschool. EPJO is een samenwerkingsverband van de Peter Faber Stichting,
Openbaar Ministerie, Ministerie van OCW en
politie. Doelstelling van dit programma is om
kinderen op een nog beïnvloedbare leeftijd
kennis laten maken met regels, gezag,
respect en keuzes.

Het weer
Niet echt winter te noemen. Dan is het een paar dagen koud, dan is
het weer warm met regen en vooral ook vaak met veel wind. Wel
jammer.
Lekker in de sneeuw spelen zou wel leuk zijn!
Nou ja je weet het nooit, maart roert zijn staart en april doet wat hij wil!
De virussen vinden dit weer wel erg prettig en zorgen voor veel zieke
mensen. Wat kunnen wij er zelf eigenlijk aan doen om niet zo snel ziek
te worden? Was regelmatig je handen, zeker na toiletbezoek en
voordat je gaat eten. Hoesten en niezen doe je in (als je deze bij de hand hebt) een zakdoek
en anders in je elleboog. Vitamine kun je extra nemen om je weerstand te verhogen.
Agenda
26 februari
29 februari tot en met 4 maart
8 maart

Rapport mee
Voorjaarsvakantie (7 maart beginnen de lessen weer!)
Rapport gesprekken

Jarig
22 februari

Nebi Özel
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