12 januari 2018

16 en 17 januari

12 januari
13 januari
15 januari
17 januari

Centrale voorlichting VO

Coosje Monné (7)
Seb Haars (7)
Jaden Wijdeveld (7)
Benjamin Pruijssers (5)

Treurig bericht.
Aan het einde van de Kerstvakantie bereikte ons het treurige bericht dat
Rogier Crusio de vader van Rosa (groep 4a) en Loek (groep 3b) op 3
januari is overleden. We wensen Annemieke, Rosa, Loek hun vrienden
en familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Geboorte:
We feliciteren John en Anouk met de geboorte van hun eigen
kerstkindje. Juffrouw Anouk is op tweede kerstdag bevallen van een
dochter Femke. We wensen het jonge gezin veel geluk toe.

Groep 5B naar NAC.
Marisa, Levi, Tijs, Gina, Mustafa en juf Isabelle gingen naar n a c.
We gingen met de bus. De wedstrijd begon 07:00. Het was een spannende wedstrijd. De tweede
helft begon om half 8. De supporters die voor fc utrecht waren stoken 1 keer een rookbom af.
En er werd heeeeeel vaak afval naar beneden gegooid. Maar wij kregen afval ook op ons hoofd. En
Tijs kreeg 1 keer bier in zijn haar, terwijl ik het niet eens had bestelt. En als nac scoorde gingen de
de supporters van fc utrecht bijna de ramen kapot slaan omdat ze zo woedend waren!
omdat nac zo vaak scoorde. En toen ging en ze op de ramen Slaan om nac afteleiden zodat fc
utrecht Kon scoren. Een nac spelers die ging de bal beschermen maar er kwam een speler van fc
utrecht om de bal af te pakken maar een nac speler maakte toen een sliding met de bal maar de
speler van fc utrecht sprong er over en dat was wel slim van die nac speler. Toen de tweede
doelpunt was toen staken ze de rookbom aan. maar Nac trekte er niks van aan. Maar De keeper
had er wel een beetje heel erg Last van de rook .En dat was een beetje Heel iritant voor de
keeper.En de laatste Goal van nac die was wel heeeeeel mooi In de kruising.Maar fc utrecht had 1
keer gescoord. We gingen weer terug met de bus maar het was niet leuk want ze zijden heel vaak
scheid aan utrecht en ze deden 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 links rechts links recht maar de bus was wel
een heeeeeeeeeele grote bende en een iemand riep zigge zagge zigge zagge en de rest riep nac. En
uiteindelijk kwamen we bij het station gelukig niet gewond thuis gekomen.
Levi en Tijs

Oudergesprekken groep 3 t/m 7.
Op maandag 5 februari en donderdag 8 februari vinden de oudergesprekken voor de groepen 3
t/m 7 plaats. De betreffende ouders ontvangen hierover aanstaande maandag een mail. Hierin
leest u hoe u zich kunt aanmelden voor een 10-minuten gesprek met de leerkracht van uw zoon of
dochter.

Nieuw programma TaiChi.

