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Zichtmappen mee naar huis
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(verslag Nena en Finn)
Wij zijn vanochtend 25-1-2018 naar de
parochie geweest in Dongen.
Een dag van te voren hebben wij ieder een
stukje van een puzzel geschilderd.
Wij liepen twee aan twee naar de parochie,
dat zat naast de kerk.
Toen we binnen waren,
zagen we heel veel
kamers in een van die
kamers moesten we
naar binnen.
Er stond een tafel in
het midden en stoelen
er omheen. De juf had een tas bij zich met
daarin alle puzzelstukken die we een dag
van te voren hebben geschilderd .
De juf legde alle puzzelstukjes op de tafel
neer.
Eerst las een mevrouw een verhaal uit de
bijbel voor en liet plaatjes zien.
Na het verhaal mochten we gaan staan en
toen zei ze dat we de puzzel, die wij hebben
geschilderd, in elkaar mochten gaan
zetten. Toen dat klaar was ging ze nog even
praten en daarna liepen we zoetjes aan
naar school terug.

Groep 1/2B is aan de slag gegaan met het
thema “Politie” deze weken. En daar hoort
natuurlijk ook een bezoekje van een echte
agent én politiewagen bij.

arochiebezoek groep 6

roep 1 /2 B Politie!!!!
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Komende week in de herhaling meloen.
Dit keer krijgt
hij gezelschap
van de peer en
appel.
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Zondag 4 februari is het weer zover. Dan
vindt de jaarlijkse Jeugdsauwelmiddag
weer plaats in “de Lallerij” zoals `t Schouw
met carnaval genoemd wordt.
Deze middag begint om 14:00 uur en de
zaal gaat om 13:00 uur open.
Maar liefst 7 jeugdsauwelaars zullen in de
sauwelton kruipen om het publiek, jong en
oud te voorzien van de nodige lachsalvo`s.
In de pauze is er ook nog “de mini
moppentrommel” waarbij de aanwezige
jeugd de kans krijgt om een mop te
vertellen in de echte sauwelton om te
voelen hoe echte sauwelaars dit beleven.
Lijkt je dit leuk, je bent van harte welkom!
Dit evenement is GRATIS entree en wordt
georganiseerd door Stichting de
Peeënstekers

Doe jij mee met de optocht?

eugdsauwelmiddag

inderoptocht

Maak jij iets leuks voor de optocht op
school, dan kun je daarmee natuurlijk ook
meedoen aan de kinderoptocht op
maandag? Het motto van dit jaar is: Dreke
gift'r 'n kleurke aon! Inschrijven is voor de
kinderoptocht mogelijk t/m zaterdag 10
februari 12.00 uur tijdens het nummers
ophalen. Het inschrijfformulier voor de
kinderoptocht vind je op
www.peeenstekers.nl. Deelname is
mogelijk voor alle kinderen uit Dongen t/m
12 jaar.
De route trekt vanaf het Wilhelminaplein,
via de Tramstraat, Kardinaal van
Rossumstraat, Hoge Ham en de Dr. Willem
Dreeslaan terug naar het Wilhelminaplein.
Na afloop van de Kinderoptocht zal Prins
Dreke de 43ste samen met zijn Prinses
Femke alle prijswinnaars bekend maken in
de Viersprong.

Prettig Weekend!
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