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AGENDA
18 februari
20 februari

VERJAARDAGEN
afscheid Anita met de
kinderen
afscheid Anita met de
ouders

Mila
Rosa
Bodil
Juf Petra

23 januari
24 januari
25 januari
30 januari

Hoera! Twee jongens geboren!
Woensdag 21 november is Frederik geboren! Juf Elsbet en Frederik maken het fantastisch
samen. Juf Elsbet komt gauw een keertje langs met de kleine man!
Ook is juf Irma bevallen van een kerngezonde zoon; Enzo. Enzo is op 28 december op de
wereld gekomen. Juf Irma en Enzo maken het samen ook fantastisch. Wij hopen dat ook juf
Irma Enzo snel komt showen!

Rapportgesprekken
In de jaarkalender staan de rapportgesprekken gepland in week 4. Gezien de CITO's en de
verwerking hiervan in de rapporten zijn wij genoodzaakt deze een week te verschuiven naar
week 5. Vandaag ontvangt u van de betreffende leerkracht een uitnodiging voor dit gesprek.
Onze excuses en we hopen op uw begrip.

Bibliotheek
De afgelopen periode heeft de moeder van Miles uit Jupiter de kinderen geholpen met het
uitzoeken van boeken in onze bibliotheek. Helaas lukt het haar niet meer om dit te
organiseren en zijn wij op zoek naar iemand die ons op woensdagochtend daarbij kan
helpen. Mocht u iets meer willen weten of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
ons.
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Afscheid Anita
Zoals jullie allemaal hebben vernomen is juf Anita gestopt met actief werken op onze school.
Ze heeft ons de afgelopen tijd nog op de achtergrond ondersteund. Toch gaan wij op de
volgende date officieel afscheid van haar nemen, namelijk op maandag 18 februari met de
ouders en woensdag 20 februari met de kinderen. Verdere informatie volgt maar wij willen u
vragen maandagavond 18 februari van 17.00 u tot 18.30 u vrij te houden.

Bezoek fotomuseum
Vandaag hebben Pluto en Mercurius een bezoek gebracht aan het fotomuseum. Zij
bezochten de tentoonstelling Glitter & Glamour. Deze tentoonstelling bracht in beeld hoe de
allerrijksten wonen en leven, maar ook de mensen die alleen doen alsof. Het draaide steeds
om de vraag: Wat betekent rijkdom voor jou? Het was een hele interessant tentoonstelling
die zeker de moeite waard is om te gaan bekijken.
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