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Nieuwe thema
Afgelopen week zijn we in de groepen met een nieuw thema gestart in
de groepen 5 t/m 8. Het thema is de “Gouden Eeuw”.
Om alvast te noteren: op 16 april sluiten we dit thema af en bent u
weer van harte welkom om e.e.a. te komen bewonderen.

maart

Juf Didi en meneer Sjaak
Agenda
Activiteit

op

Bezoek bibliotheek
groep 5/6

6 maart

Start nieuwe thema’s 9 maart
Bezoek bibliotheek
groep 3/4

13 maart

Koffieochtend

18 maart

Juf Didi is afgelopen maandag weer in de groep begonnen. Fijn dat ze er weer is (en dat vond zij zelf
ook). De komende weken gaat zij haar dagen uitbreiden tot een volledige terugkeer. Maandag, dinsdag
en woensdag zullen dan haar werkdagen zijn. Jolijn is er deze weken ook nog, zodat de overdracht soepel verloopt. Als Didi er van maandag t/m woensdag is, zal Jolijn er op donderdag en vrijdag zijn.
Vanaf januari is meneer Sjaak ook 2 ochtenden per week op school. Helaas gaat de opbouw bij hem
door wat lichamelijke complicaties wat minder voorspoedig en blijft het zoals het nu is: zo af en toe zal
hij op school zijn.

De Radonkel got talent
Vrijdag voor de carnavalsvakantie hebben we genoten van
een fantastische show. Heel veel kinderen stonden op het
podium om hun act aan de andere kinderen en ouders te
laten zien. Ze hebben allemaal ontzettend hun best gedaan om het publiek te vermaken…..en dat is zeker gelukt! Uiteindelijk kregen Hugo, Jelle, Mohammad, Dylano
en Gregor uit groep 3/4 de wisselbeker van de jury uitgereikt.
Op de volgende bladzijde van deze Nieuwsbrief staan een
aantal foto’s van de verschillende optredens.

Bereikbaarheid op 16 en 17 maart
Binnenkort wordt het netwerk van de school veranderd. We gaan ‘in de cloud’ werken. Dit vereist wat
aanpassingen, ook aan de telefooncentrale. Mogelijk dat we op 16 en 17 maart wat moeilijk telefonisch
of via mail bereikbaar zijn.
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