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Eind Cito groep 8
Maanden is er naar toe geleefd, vele Cito’s al
geoefend. Groep 8 is er helemaal klaar voor!
Aankomende dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend zal er grote stilte heersen
achteraan in het hoofdgebouw. Groep 8 zal
zich buigen over de Eindcito.
Belangrijk is natuurlijk om goed uitgeslapen op
school te komen. Op tijd naar bed dus! Iets te
drinken mag, een snoepje voor tussendoor
ook, maar zakken vol snoep natuurlijk niet!
Kauwgom schijnt de concentratie te helpen,
dus voor deze ene keer staan we het toe. Eén
kauwgompje per onderdeel, dus niet meer
dan 4 op een ochtend.
Verder is een leuk leesboek onmisbaar voor
de tijd die tussendoor gewacht moet worden.

Herhaling : Carnaval

Schaken
Helaas hebben zich nog maar heel
weinig kinderen aangemeld voor
het schaaktoernooi op zaterdag 2
maart. Opgeven kan nog tot
woensdag a.s. bij meester Theo.
Het toernooi begint om 13:00 uur
in het Topsportcentrum Almere.
Graag om 12:30 uur aanwezig zijn.

Voetbal
Aankomende week gaan ook de
formulieren voor het
schoolvoetbaltoernooi de deur uit.
Heb je je nog niet opgegeven, doe
dit dan gauw! De lijsten hangen bij
de klas en anders even bij meester
Theo melden.
Het toernooi begint op woensdag
13 maart a.s.

Opgeven kan tot 4 februari door 4 euro over
te maken op rekeningnr. 1994118 o.v.v.
Carnaval 2013 en de naam en groep van uw
kind.
De onderbouw: van 18:00 uur tot 20:00 uur
(ophalen tussen 19:45 en 20:00 uur),
de bovenbouw van 20:30 tot 22:30 uur.
Bij de bovenbouw hebben zich helaas maar 3
ouders aangemeld om te helpen. Dit is niet
genoeg! Zonder ouders is het feest niet
mogelijk. Een link naar het
aanmeldingsformulier kunt u vinden op de
homepage van onze website, maar u kunt ook
een e-mail sturen naar het A-team via
Basisschoolnet.

Agenda
Di 5 t/m do 7 februari
Eind Cito groep 8
Woe 6 februari
Neo studiedag
groepen 3 t/m 7!!
Do 14 en vr 15 febr.
Studiedagen
Leerlingen vrij
Vr. 8 februari
A-team Carnaval
Opgeven voor 4 febr.
Ma 18 t/m vr 22 febr.
Voorjaarsvakantie
Di 26 februari
MR
Do 28 feb. en di.5
maart.
Rapportgesprekken
Zaterdag 2 maart
Schoolschaaktoernooi
opgeven voor 1 febr.
Vrijdag 8 maart
Theatermiddag groep
1/2c, 5a en 6a

Luizenpluis
Onze school is een redelijk luisvrije
school en om dat zo te houden zijn
er elke maand ouders bezig met
het controleren van alle kinderen.
Super! Zo houden we die
kriebelbeesten buiten de deur of
bestrijden we ze zo gauw mogelijk.
Het team van luizenpluisouders
heeft versterking nodig! Elke eerste
woensdag van de maand worden
de kinderen gecontroleerd.
Aanmelden kan bij Lesley Hoving
via:
herbertenlesley@kpnplanet.nl
o.v.v. uw naam en de naam en

Het nieuws van deze
week was natuurlijk de
abdicatie en de
verjaardag van de
koningin.
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groep van uw kind(eren).
I.v.m. de Eindcito is de luizencontrole op het
hoofdgebouw verplaatst naar woensdag 13
februari.
De luizencontrole op locatie de Brug gaat
woensdag 8 februari gewoon door.

Overblijf
Zo af en toe gebeurt er wel eens een
ongelukje tijdens de overblijf waardoor kleren
niet helemaal schoon/droog blijven. Helaas
hebben we geen kleding om de kinderen te
verschonen.
Heeft u nog kleding over, dan maakt u ons er
erg blij mee!
Alle maten, van groep 3 t/m 8, zijn welkom!
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