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Kinderbingo

Pietcasso

Er zijn nog plekken beschikbaar voor de
Kinderbingo op 29 november.
Formulieren kunnen nog ingeleverd
worden in de doos bij de hoofdingang.

Eventjes niet alleen rekenen, maar voor het
goede doel………. tekenen voor de leerlingen
van de groepen 5,6,7,8 en Neo 2

29 nov.
Kinderbuurt
bingo (externe
organisatie)

Hé Zwarte Piet, wat hoor ik nou?
Gaan ze je portret tekenen in de bovenbouw?
Net als Picasso, op zo’n grappige manier,
Met een oogje daar en een oogje hier
Je neus en oren ook al op de verkeerde plek
En je mond op je voorhoofd… wat staat dat gek!
Een echt kunstwerk, een “PIETCASSO”
dat willen de ouders zeker wel!
Daarom trekken we bij hen aan de bel!!
Want elk kind mag jouw portret thuis op gaan
hangen
Als ze er op school één euro voor hebben
gevangen!
Elke euro wordt dan door de juffen op giro 555
gestort,
Zodat het voor de Filipijnse mensen weer een
beetje beter wordt!
Kinderen? Ouders? doen jullie allemaal mee?
Want ik vind het een verrekt goed idee !

Passend onderwijs en Neo
In de Bijlage treft u een brief van
Passend Onderwijs Almere over
hoogbegaafdenonderwijs in Almere.
Voor ons als school, met twee
Neogroepen, is het mooi nieuws om
deze erkenning te krijgen vanuit
Passend Onderwijs.

SINT

“De Nieuwe Wildernis”
De leerlingen van de groepen 6, 7, 8 en NEO2
gaan naar de film “De Nieuwe Wildernis” op
donderdag 28 november in Utopolis. Zij gaan op
de fiets en verwachten rond 12 uur gewoon
weer op school terug te zijn.
Zorgt u dat de fiets van uw kind op orde is?
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