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Vorie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april

Groep 3 & 4 hebben een voorstelling
Schoolvoetbal, meidenteams
Aanmeldformulieren vormingsonderwijs terug in school

Theoretisch verkeersexamen, groep 7

De kanjerafspraken op onze kanjerschool:
Kanjerafspraak van de maand:
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Iedere afspraak geldt vanzelfsprekend het hele jaar door,
maar krijgt in de genoemde maand extra aandacht.

Ziek
Helaas is juf Hilly het afgelopen weekeind ziek geworden.
Juf Tirza heeft maandag de combinatie 1/2 onder haar hoede genomen omdat er geen invallers
beschikbaar zijn. Dinsdag kon de groep gelukkig wel gesplitst worden omdat juf Jenny iedere dinsdagmorgen in groep 2 is.
Voor woensdag en donderdag is er weer vervanging aangevraagd, maar helaas niet beschikbaar.
Vandaag heeft juf Tirza weer groep 1/2 als gehele groep lesgegeven. Ze maakt hierbij wel gebruik van
beide lokalen waardoor de kinderen toch iets meer ruimte kunnen gebruiken.
Donderdag hebben we ook kunnen regelen doordat juf Janet een dag extra wil werken. Juf Janet zal in
groep 3 gaan werken en juf Tirza in groep 1/2.
Voetbalveld
Vers van de pers…
Als alles volgens plan gaat, zal volgende week het kunstgras al worden gelegd!!
Spannend!!
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Kinderwerk/tentoonstelling
Week 16: staat in het teken van 125 jaar onderwijs in Kloosterhaar. De kinderen gaan ook met dit
thema aan de slag in de klas en op woensdag 17 april is er een tentoonstelling voor de ouders in
school, zodat u kunt bekijken wat we zoal gedaan/gemaakt hebben. U bent dan van harte welkom van
12.00 tot 12.30 uur. De tentoonstelling blijft staan t/m de reunie .
Naast de fototentoonstelling en de reünie zullen er in die week nog meer activiteiten plaats gaan
vinden. Er wordt al hard aan van alles gewerkt!
Zodra het programma geheel rond is, zal dat naar u gestuurd worden.
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