Weeknieuws 45
06 november 2015
Mededeling
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen hebben wij ouders om hulp gevraagd
betreft zwemlessen. Er zijn helaas geen ouders geweest die zich hebben opgegeven waardoor
wij tot onze spijt de leerlingen een brief mee hebben moeten geven dat de zwemlessen niet meer
doorgaan.
Mocht u zwemmen net zo belangrijk vinden als dat wij dat vinden, en wilt u mee als begeleider
laat het dan uiterlijk maandag 9 november aan Mariska weten. Dan kunnen wij kijken of er nog
een mogelijkheid is om het zwemmen toch door te laten gaan.
Anders stopt het zwemmen definitief.
Nationaal schoolontbijt
Volgende week dinsdag is er op school weer het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen ontbijten
dan op school. Neem allemaal je ontbijtbordje, beker en bestek mee. Niet breekbaar!
Zie de bijlage voor uitleg en informatie over het schoolontbijt.
Wijziging groepsbezetting
Vanaf volgende week werkt juf Iris 1 dag in de kleutergroep en werkt juf Maaike 3 dagen in
groep 2/3.
De bezetting ziet er dan als volgt uit:
Groep 1/2: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: juf Ayten. Op woensdag: juf Iris.
Groep 2/3: maandag, dinsdag en woensdag: juf Maaike. Op donderdag en vrijdag: juf Iris.
Groep 1/2 spel kwartiertje
Beste ouders van de kleuters van groep 1/2. In de ochtend mag u vanaf half 9 altijd gezellig een
kwartiertje bij uw kind in de klas blijven. Wij willen u vragen als u meekijkt met uw kind om dan
achter hem of haar te gaan staan en niet op een stoeltje van een ander kind te gaan zitten.
Bij deze willen wij u ook vragen uw waardevolle spullen niet op de tafels neer te leggen maar in
uw tas of jaszak te doen of anders thuis te laten. Bedankt voor uw begrip en wij zien u gezellig
maandag weer op het spel kwartiertje!
Agenda
11 november
18 november

Sint Maarten
Studiedag

Verjaardagen
10 november
13 november

Houssam Ben Kaddour
Mohamed Ahajam
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