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DO  30  Nieuwsbrief 12 verschijnt

DO 30 & School is dicht i.v.m.
VR 31 stakingsacties
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Gevonden voorwerpen
Het is weer zover! Onze goedgevulde bak (die ‘boven’ naast het kopieer-
          apparaat staat) gaat weer geleegd worden.  
          Mocht u nog willen kijken naar de gevonden
          voorwerpen doe dat s.v.p. vóór woensdag
          22-1-2020; daarna gaan ze richting het 
          goede doel!

 

Save the date: Ouder-informatie-avond
Op woensdag 25-3-2020 organiseren
we een ouder-informatie-avond.
Vanaf 19.30 uur bent u die avond van
harte welkom. We zullen 5 actuele
thema’s in verschillende workshops
‘aankaarten’. Nadere info volgt. Noteer
het alvast in uw agenda!

 

Regenboog-bankje
“Misschien heeft u het al gezien, er staat een regenboogbankje op 
het schoolplein! Het is supermooi geworden. We zijn er erg trots 
op. De officiële opening was op woensdag 15-1-2020. Het bankje 
is gekomen omdat wij het schoolplein vrolijker wilden maken. 
Daarom heeft het veel kleuren. Het schoolplein is nu veel vrolijker. 
Bedankt dat jullie meegeholpen hebben met het inleveren van lege 
flessen”. Emma, Floortje, Vivian en Vienne
…

Tip: Houd Moergestel-TV in de gaten
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Mad-Science
Op 16 januari komt er op school weer een echte professor die experimenten en 
proefjes komt doen. Mad-Science komt voor alle groepen een voorstelling geven.

Na deze voorstelling krijgt elk kind een flyer mee waarop staat hoe en waar u
uw kind kunt opgeven voor eventueel een naschoolse techniek cursus.

De cursus begint op 6 februari 2020 om 14.45 uur en
de laatste is 19 maart 2020.

Donatie Stichting Gijsje Eigenwijsje

Naar aanleiding van onze donatie (opgehaald tijdens onze kerstactie) aan ‘Gijsje 
Eigenwijsje’ kregen we onderstaande reactie van één van de medewerkers:

 
 Beste Magret, 
 Wat leuk dat Stichting Gijsje Eigenwijsje één van de goede doelen
  geworden is. Hier zijn we heel blij mee! 
 We gaan het geld besteden dat jullie bijeengebracht hebben om nieuwe  
 meubelen aan te kopen. We hebben speciale stoelen en bank nodig,   
 waar geen vocht in kan dringen. Dit omdat zieke kinderen anders ziek  
 kunnen worden en dat willen we niet. 
 We willen iedereen heel hartelijk danken die meegeholpen heeft aan
 deze prachtige bijdrage! Fijn om te weten dat er zoveel leerlingen   
 Stichting Gijsje Eigenwijsje een warm hart toedragen
   Nogmaals hartelijk dank! 
 Met warme groet,
 Nicole Baeten, namens Stichting Gijsje Eigenwijsje.

STOP
HOU OP

Groep 3 maakt een woord-web over
het thema ‘vroeger’. De vraag was: 
"Waar denk je aan bij het woord vroe-
ger?" Één kind kwam met het woord 
‘oorlog’. Waarna een ander
kind zei: "Ik denk aan de mensen die 
tijdens de oorlog ‘stop hou op’ zeiden. 
Die mensen leven dus nog!"


