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de middag getrakteerd op een heuse
HighTea. Ook de juf had geholpen
door een taart en cupcakes te maken
waarin alle voorletters van de
kinderen en juffen verwerkt waren. Er
werd gesmikkeld en gesmuld en
tevreden ging iedereen naar huis.
Bedankt meiden!

AJSO berichtje in de
herhaling
De groepen 6, 7, 8 en Neo 2 wonen op maandag
17 februari een concert bij van het AJSO.
Zij gaan daar op de fiets naartoe, dus het is wel
belangrijk dat uw kind die dag op de fiets naar
school komt. Het concert duur tot 11:30, dus zij
zullen rond de klok van 12 weer terug zijn op
school.

di. 18 februari
10-minuten
gesprekken
Ma. 17 febr.
groepen 6, 7, 8
Neo2 voorstelling
in de schouwburg.
Ma 24 t/m vrij
28 febr.
Voorjaarsvakantie

Gezondheidsperikelen
Behalve de afwezigheid van juf Karin en meester
Ger (groep 4) kwamen er gisteren nog juf Jannie
(groep 6) en juf Christine (groep 1/2) bij.
Daarnaast zijn er ook nog leerkrachten die
studies volgen en dus vervangen moeten
worden voor de groep. De kleuters van 1/2a zijn
afgelopen donderdag verdeeld over de groepen
en vrijdag hebben de leerlingen van Neo 2
zelfstandig gewerkt in een andere groep, zodat
meester Roy voor groep 6 kon staan. Het is even
schuiven, passen en meten maar uiteindelijk is
het met geweldige inzet en flexibiliteit van
iedereen toch gelukt.

Ma 3 maart.
6a en 6b continu
rooster i.v.m.
bezoek museum
di. 4 maart.
Groepen 7a, 7/8b,
8a en Neo 2
continurooster
i.v.m. bezoek
museum
Zat 8 maart
13.00 uur tot
17.00 uur
Schoolschaken

Eind Cito groep 8
Na drie dagen stilte en bikkelen op taal, rekenen,
studievaardigheden en wereldorientatie zijn de
spannende dagen van de EindCito voorbij!
Als ontlading hebben ze donderdag om 12 uur
een kleine polonaise gehouden door de school.
Groep 8a
In groep 8a hadden 4 meiden gezorgd voor een
verrassing voor hun klasgenoten. Zij werden in
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