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Een moddervrij 2018 gewenst!

Een nieuw jaar, een schone lei! In ons
geval, een nieuw jaar, een schoon plein! In
het oude en nieuwe jaar is er door een
groepje (oud)-ouders en (oud)-leerlingen
keihard gewerkt om met weinig middelen
het plein van een modderpoel om te
toveren naar een mooi en uniek
schoolplein. Wat fijn dat wij een school
zijn waar gemeenschapszin nog leeft. Dit is
een waarde die wij onze kinderen mee
willen geven. En hoe kun we dat beter
mee- en doorgeven dan het zelf voor te
leven? Vanmorgen hebben wij met de
kinderen uitgebreid aandacht geschonken
aan het opgeknapte plein en, ook al
konden zij het niet horen, alle hulp
bedankt met een groot applaus!!!

elkaar appten over ons werk. Vaak ook
over zaken die heel goed tot de volgende
dag of tot na het weekend konden
wachten. In de tijd waarin we gewend zijn
geraakt om dat wat je denkt gelijk te
appen, twitteren of op facebook te zetten,
hebben wij met elkaar afgesproken dit
niet meer naar elkaar te doen als het niet
echt nodig is. Omdat veel ouders ook
telefoonnummers hebben van teamleden
wil ik ook aan u vragen niet meer te appen
naar de juffen. Vaak kan dat wat u kwijt
wilt ook op een later moment. Natuurlijk,
wanneer het écht noodzakelijk is kunt u
gebruik maken van het betreffende
telefoonnummer, maar graag alleen dan.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Carnaval verzet naar 8 februari
Carnaval wordt verzet van vrijdag 9
februari naar donderdag 8 februari. Dit
i.v.m. met de doe-dag op de middelbare
school. Voor de schooltijden heeft deze
wisseling van datum geen consequenties.
Luizencontrole
Deze week worden de kinderen
gecontroleerd op luizen.
Schoolfruit
Ook in 2018 krijgen de kinderen
schoolfruit op woensdag, donderdag en
vrijdag.

Allemaal een stressvrij 2018 gewenst!
Natuurlijk, helemaal stressvrij kan een
leven niet zijn. Maar we kunnen er wel
naar streven. Het is belangrijk om,
wanneer je vrij bent, afstand te kunnen
nemen van je werk. Als team merkten wij
dat wij buiten de werkuren (te) veel met

