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Carnavalsvakantie

_________________________________________________________________________

C

arnaval

Met veel plezier kijken we terug op een
geslaagd Carnavalsfeest.

groepen. We zagen kinderen dansen,
koekhappen, ballon blazen, knutselen.
De ochtend werd hier afgesloten met een
polonaise in gezelschap van veel ouders die
zo nog een graantje meepikten van de
gezelligheid.
Zonder hulp van ouders was overigens dit
feest niet mogelijk geweest. Zowel bij de
aankleding, de voorbereiding als op deze
dag zelf. Namens alle kinderen: dank
daarvoor.

V

akantiegroet

Dat begon al donderdagavond met een
heus Carnavalsbal voor de groepen 5 t/m
8. Van 18.30 uur – 20.30 uur vermaakten
de kinderen zich prima in de versierde
speelzaal. Met de medewerking van DJ
Martin kwamen al snel de voetjes van de
vloer en hoste iedereen door de zaal.
Met kleine optredens van elke groep, op
tijd wat te eten en drinken en zelfs een
prijsje voor de leukste en actiefste
deelnemers kijken we terug op een
geslaagde avond.

De vakantie begonnen!
Op naar een heerlijk en gezellig
Carnavalsfeest of een fijne vakantie.
Misschien wel even helemaal niets wat ook
heerlijk kan zijn.
Proberen we in elk geval allemaal weer wat
uit te rusten en energie op te doen.
Fijne vakantie

S

taking

Bericht gezien ?
15 maart staken de collega’s op de
Vlinderboom en is er geen les.

S

choolreis

Deze vrijdagochtend was het de beurt aan
onze jongste leerlingen die allemaal leuk
verkleed naar school kwamen. Hun feestje
startte in de klas en zette zich voort met
allerlei leuke spelletjes in de verschillende

Brief ontvangen deze week? Dan weet u
wanneer de schoolreis gaat plaatsvinden,
wat de bestemming is en wat de
bijkomende kosten zijn. (Is dat niet het
geval, zie dan één van de bijlagen bij deze
nieuwsbrief)
We zien uw bijdrage graag tegemoet.

Fijne vakantie!
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