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Zanglessen zijn gestart 

    

  

 

Deze week zijn de zanglessen in de groepen 3 t/m 8 weer gestart.  

Juf Simone zal samen met een aantal andere zangjuffen van muziekcentrum  

Aslan de komende weken  toewerken naar een prachtig kerst-concert op 23 

december 2016. 

Deze week waren het nog gezellige sinterklaasliedjes maar na 5 december 

gaan we over op kerst. 

 

 

 

Parro 
      

       

  

 

Sinds 2 maanden gebruiken we Parro om berichten vanuit school met de 

ouders te delen. Dit kunnen berichten van  de klas zijn, maar ook berichten 

vanuit de directie.  

We merken dat veel ouders deze (vaak belangrijke) informatie niet lezen en 

daardoor niet op de hoogte zijn van nieuwtjes of informatie. Dat vinden we 

erg jammer. Mocht Parro niet goed werken, of u vindt het lastig, kom dan 

even naar Samira. Zij kan u wellicht helpen. 

Voor andere vragen of opmerkingen over Parro kunt u altijd bij de directie 

langskomen. We willen graag van u weten hoe het nu werkt! 

 

Surprises Sinterklaas 
 

 

 

Nu Sinterklaas in het land is, zijn de kinderen helemaal in de stemming. De 

Onderbouw heeft zijn schoentjes gezet en daar heeft Piet een klein 

cadeautje in gestopt. De schoenen van de groepen 3-4 waren wel door de 

hele school verstopt, dus het was een lekkere chaos vrijdagochtend. 

De kleuters hopen maandag is leuks in hun schoentjes te vinden. 

Alle grote kinderen van groep 5-8 hebben lootjes getrokken en zijn nu op 

zoek naar leuke cadeautjes en het maken van een mooie surprise. 

Vergeet niet de enveloppe in te leveren op school. Elke vrijdag zorgt de 

Ouderraad dat alle enveloppes gevuld zijn met € 5,-  

 

Bibliotheek 
  

De ouders van de bibliotheek zijn nog op zoek naar andere ouders die ook 

willen helpen op woensdagochtend. Iedere woensdagochtend van 8.30 – 

10.00 uur is de bibliotheek geopend. Het team zoekt enthousiaste ouders die 

het leuk vinden om als bibliotheekouder betrokken te zijn op school. Wil je 

meer informatie hierover of je meteen aanmelden, dan kun je een mailtje 

sturen naar tetje.timmermans@gmail.com of op een woensdagochtend (tussen 

half 9 en 10 uur) even binnenlopen in de bibliotheek (boven de gymzaal). 
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