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Volleybaltoernooi groep 7 en 8
Juf Lizette heeft andere taken, meester Paul vervangt groep 8
Letterfeest groep 3
Juf Anne afwezig, meester Danny vervangt
11.00 uur Podiumochtend groep 1/2 B
Juf Hilda werkt i.p.v juf Leoni

Winterweer….

Voorlezen – Peuterspeelzaal
Op donderdag 31 januari gaan een aantal kinderen uit groep 7 op de Santenkraam voorlezen. Dit in
het kader van de Nationale Voorleesdagen.

Volleybaltoernooi – groep 7 en 8

Op zaterdag 27 januari spelen 5 teams van onze school mee tijdens het
volleybaltoernooi in de Wanmolen. Groep 7 speelt met 2 teams en begint om 9.00 uur en
groep 8 speelt met 3 teams vanaf 13.30 uur. In de tussentijd zijn de clinics voor groep 6. U kunt de
Poule-indeling en wedstrijdschema in de bijlage vinden. Wij wensen alle leerlingen die meedoen een
leuk en sportief toernooi toe en hopen dat er veel mensen komen aanmoedigen. De vieze shirtjes,
broekje en sokken kunnen maandag in de eigen klas ingeleverd worden.
De Nederlandse Cystic
Fibrosis Stichting
Schoolfruit – lekker gezond
Volgende week krijgen de kinderen het volgende schoolfruit:

Deze week hebben we

€ 8,50
opgehaald.
In totaal hebben we nu
€ 31,96 gespaard. Namens
Cystic Fibrosis stichting
bedankt!

Schoolbus – Parkeren
De laatste tijd heeft de schoolbus steeds meer moeite om weg te kunnen rijden
als de kinderen op school zijn gebracht. Zou u daar, als u uw auto weleens in de
buurt van de schoolbus parkeert, a.u.b. rekening mee willen houden? De bus
heeft wat ruimte nodig om te kunnen manoeuvreren.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
 Poule indeling/wedstrijdschema Volleybaltoernooi

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

