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Juf Tonny Jarig
Carnavalsvakantie

__________________________________________________________________________

R

ectificatie Personeelsverschuivingen

In het bericht van afgelopen week is
informatie opgenomen die inmiddels
achterhaald is.
Het juiste bericht treft u hieronder.
Na de carnavalsvakantie zal er sprake zijn
van enkele personeelsverschuivingen .
Hieronder treft u een actueel overzicht.
Ouders van betreffende groepen zijn
inmiddels geïnformeerd.
Groep
Groep
Groep
Groep

4/5
6
7
8

juf Heidi / juf Ingrid
juf Tonny / juf Femke
juf Lotte / juf Femke
juf Lianne / juf Marjolein

C

arnaval op de Vlinderboom

Met veel plezier kijken we terug op de
viering van het carnaval. Eerst op
donderdagavond met de kinderen uit de
bovenbouw die onder leiding van DJ
Martin heerlijk
konden springen
en hossen, gevolgd
door de optocht op
vrijdagochtend.
Tijdens de optocht
die door veel
belangstellenden
werd bekeken,
presenteerden de
kinderen zich als groep in een thema of
showden hun zelfgemaakte karretjes,
attributen of kledij. Dat alles werd mogelijk
door de bereidwillige medewerking van
ouders, zowel in de voorbereiding als in de
uitvoering. Hartstikke fijn ! Dank daarvoor.

K

inderuniversiteit

Elk schooljaar organiseert de
Kinderuniversiteit een aantal colleges
speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8.
Deze gratis kindercolleges op de campus
van Tilburg University laten nieuwsgierige
en leergierige kinderen kennis maken met
wetenschap. De hoogleraren zijn
inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten. Jaarlijks
bezoeken honderden kinderen deze
colleges die zeer enthousiast worden
ontvangen door zowel de kinderen, hun
ouders/begeleiders, de scholen en
natuurlijk door de hoogleraren.
Het eerstvolgende college staat gepland op
woensdagmiddag 21 februari. Professor
(cross-culturele psychologie) Fons van de
Vijver neemt de kinderen mee naar zijn
onderzoeksgebied. De titel van het college
is: ‘Waar wonen de slimste kinderen
van de wereld?’. Het belooft (weer) een
heel leerzaam en leuk college te worden!
Natuurlijk zijn ouders/begeleiders ook van
harte welkom.
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Meer informatie over de Kinderuniversiteit
en aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniver
siteit

O

uderbijdrage

Nog niet voldaan, dan kunt u deze alsnog
overmaken. Geen gegevens meer; u kunt
binnenkort een reminder verwachten.
Al overgeboekt; bedankt namens de ouderraad.
Bijlage:
- Nieuwsbrief Gezinskerk
- Pamflet Kinderuniversiteit

Prettige Vakantie!
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