Schooljaar 2014-2015

week 2

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
06-01 Sterre Mos (12 jaar)
08-01 Menno van Veen (6 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Maandag 05-01
Dinsdag 06-01
Woensdag 07-01
Donderdag 08-01
Vrijdag 09-01
Zaterdag 10-01
Zondag 11-01
Maandag 12-01

Driekoningen
Bravo proefjes
Bravo proefjes

Tablets bij de kleuters

Voor de oplettende lezer
In de laatste brief van vorig jaar heb ik erg
mijn best gedaan om jullie met de juiste
woorden te bedanken.
Dat kwam als volgt op papier:
Daar hebben wij erg blij mee.
Deze zin kwam voort uit de gedachtes
“Daar hebben wij als school veel steun aan”
En “daar zijn wij erg blij mee”.

Beide zijn natuurlijk waar!

Vorig schooljaar is er met de sponsorloop
een mooi bedrag opgehaald.
Met het team is besloten om dit bedrag te
gebruiken voor een aantal tablets voor de
kleuters.
Vandaag zijn de tablets binnen gekomen en
kunnen de kleuters hier gebruik van gaan
maken.
De leerkrachten zetten de tablets in ter
ondersteuning van hun onderwijs en de
kinderen kunnen gebruik maken van
educatieve apps.
Bedankt voor jullie bijdrage!

Parkeren bij school
Zoals u wellicht al gezien heeft is het af en toe,
zeker met slecht weer, heel druk met auto’s bij
school.
Wij verzoeken u dringend om uw auto in de
daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren
en niet bij de deur van de hoofdingang.
Een en ander voor de veiligheid van al onze
kinderen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u
meer weten? Loop gerust de groep in en stel
uw vragen aan de leerkrachten.

Schoolvoetbaltoernooi
Maandag 29 december hebben Mohammed,
Collin, Dax, Sam, Dejan, Abdulkhader,
Matthijs en Mersid meegedaan aan een
zaalvoetbaltoernooi voor scholen uit de regio
Gouda. Het toernooi werd gehouden in
sporthal de Mammoet in Gouda. Mersid had
zijn broer mee genomen en hij bleek een
goede coach te zijn. Zo hoefden zijn vader en
Karin niet te coachen en konden zij
supporter zijn.
We moesten 3 wedstrijden voetballen
waarvan de eerste wedstrijd met 3-1
gewonnen werd, de tweede wedstrijd werd
met 1-0 verloren, de laatste wedstrijd was
een heel spannende wedstrijd. Beide teams
waren erg aan elkaar gewaagd, maar
uiteindelijk hebben we met 2-1 gewonnen
o.a. door het goede keepen van
Abdulkhader. Dit leverde een hele mooie 2e
plaats op in de poule maar dit was niet
genoeg voor een finale plaats.
Het was een leuke, sportieve middag.
Karin Heemskerk
Coördinator sport

