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Groep 7 heeft een gedoopte plant. 
Groep 7a heeft een Amaryllis plant genaamd 

Gerda Linda Wilfred Gert-Jan de Vlieg. 
De plant is gedoopt en zij hopen dat de plant 

snel gaat groeien en bloeien.Programmeer Week!
Van 6 februari t/m 11 februari is het: 

PROGRAMMEER WEEK!
De kinderen van deze school gaan aan 
de slag hoe ze moeten programmeren. 

Groep 7A is bezig met Beebots en 
Ozobots. Zij gaan 10 februari naar 

groep 3 om samen te programmeren! 
Leuk toch!

Het is bijna letterfeest 
voor groep 3.

De kinderen van groep 3 hebben
alle letters geleerd! Ze kennen alle letters 

helemaal van A t/m Z.
Helaas kon het letterfeest niet doorgaan, 

maar die krijgen ze wel nog tegoed!

Waarom staat het nieuws en de nieuwsbrief altijd vol met vervelend en slecht nieuws? Er gebeuren ook

genoeg leuke dingen, zeker bij ons op school. Wij willen jullie graag meenemen bij deze leuke

gebeurtenissen. Daarom presenteren wij u de goednieuwsbrief! Dit zal een lach op je gezicht toveren, dus

veel leesplezier!

 

Voorleesdag 
In groep 1/2 C heeft

iedereen op nationale voorleesdag
een boekje meegenomen.

Op deze dag wordt er dan aandachtig voorgelezen
of zelf gelezen. Dat hebben ze goed gedaan!

      Privé danscconcert voor groep 7A

Groep 7A heeft een privé dansconcert 
gekregen van hun eigen juffen! ‘Juf Tessa 

en Juf Caroline hebben hele mooie 
danskunsten.’ zegt groep 7!

De juffen kregen zelfs een staande ovatie. 
De klas moest heel erg lachen!
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Het is bijna valentijnsdag en dat betekent dat het de dag
van de liefde is. Maar wat weten we eigenlijk over

valentijnsdag? 
Lees het hier!
Wist je dat...

...Paus Gelasius I 14 februari uitriep tot de dag van
de Heilige Valentijn, valentijnsdag dus. 

... dit al in 496 gebeurde. 
... in onze eigen aula staat een doos waar je een briefje
in kan doen voor jou liefde. Ga jij ook jouw (geheime)

liefde verrassen?

Happy
Valentine's Day

 

ADVIEZEN GROEP 8!
In groep 8 zijn de adviezen gegeven! 

Iedereen kreeg een advies wat precies bij 
diegene past, bijvoorbeeld: VWO, HAVO 

of MAVO. Aan de hand van dit advies 
kan je een middelbare school kiezen waar 

je na de basisschool naar toe gaat.

 

GEEN CITO’S MEER 
VOOR GROEP 8!

Groep 8 is voor altijd klaar 
met cito’s! De cito’s zijn in 
groep 8 niet meer nodig.

Ze hebben alles al gemaakt 
het enige wat ze nog moeten 

doen is.... DE EINDTOETS! 
Het komt steeds dichterbij!
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Vinden jullie dit ook zo'n leuk idee? Laat het 
weten bij juf Debby. Wij maken graag een vervolg!

Het weetje van Jeroen:
Wist je dat de temperatuur van 
de  school per lokaal scheelt? Pré-advies voor groep 7

Groep 7 krijgt bijna hun voorlopig advies!
16 maart hebben ze een spannend 

gesprek met hun juffen: juf Mandy, juf 
Emily, juf Tessa en juf Caroline. 

 

Nieuw op school:
De minibieb!


