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J

uf Tonny- afscheid

Afgelopen week heeft juffrouw Tonny ons
laten weten aan het eind van dit schooljaar
te stoppen. Daarmee komt een eind aan
een mooie onderwijs carrière. Natuurlijk
zullen wij daar op gepaste wijze aandacht
aan besteden. U hoort daar zeker nog meer
over.

Dit kunnen wij besteden aan spelmateriaal
of knutselspullen, speeltoestellen, enz. Nu
nog even uitkiezen.

S

choolfruit

Komende week is een wat exotisch getinter
weekje. Dan kunnen we meloen, mango en
tomaat verwachten.

G

eboren Matz

Gisteren, 18-01-18, is juffrouw Roxanne
bevallen van een zoon die de naam Matz
mee krijgt.
Uiteraard feliciteren wij juf Roxanne en
haar man met deze nieuwe wereldburger
en wensen wij ze alle geluk toe.

C

heque Jumbo

Onlangs is een zeer succesvolle van de
Jumbo afgerond. Alle ouders, grootouders
en iedereen die ons geholpen heeft aan

S

peelgoedmuseum

Groep 6 bracht afgelopen woensdag een
bezoek aan het Speelgoedmuseum in
Oosterhout. Met de INITIA bus vertrok de
groep al ’s ochtends om 08.30 om met heel
wat ervaringen rijker aan het eind van de
ochtend pas terug te keren.
Met dank aan de vrijwilligers en
begeleiding voor
een mooie
‘speel’ochtend.

D

ringende

punten willen wij hartelijk danken. Er is
een mooi bedrag opgehaald van€ 509,92.

oproep!!! Carnavalsoptocht.
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Voor de carnavalsoptocht van vrijdag 9
februari zijn we nog op zoek naar
verkeersregelaars.
Welke papa, mama, opa of oma helpt ons?
Wanneer we niet voldoende
verkeersregelaars hebben kan de optocht
misschien niet door gaan.
Verkeersregelaars zullen
wel een certificaat moeten
halen via een eenvoudig elearning programma. Helpt
u ons er een fantastisch
carnavalsfeest van te maken??
Stuur een e-mail naar
marianneemmen@vlinderboom.nl om u zelf
op te geven (wanneer u dat nog niet gedaan
heeft).

Prettig Weekend!

K

inderboekzwerfstationnetje

Mijn naam is Marielle van Dongen, oudleerling. Ik woon in de salviastraat en aan
mijn huis hangt een minibieb en sinds een
aantal maandjes heb ik deze uitgebreid
met kinderboeken. Sindsdien is het een
‘kinderboekzwerfstationnetje’.
Dit is een initiatief van het nationaal fonds
kinderhulp. Met als doel
zoveel mogelijk
kinderen in hun vrije
tijd te kunnen laten
lezen. (Zie website

www.kinderzwerfboek.nl)
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