
Nieuwsbrief januari 2023

Belangrijke data

- 1 jan: Nieuwjaar

- 6 jan: Driekoningen

- 12 jan: infomoment typelessen L4A & L4B

- 19 jan: Rollebolle K2B, K2A & K2AA

- 20 jan: High Five komt op tussentijds bezoek op Heeserbergen.
Trekken jullie ook mee zoveel mogelijk Fluo aan??

- 25 jan: open klasdag K1A & K1B

- 25 jan: cross der jongeren

- 26 jan: vertrek sneeuwklassen L6A & L6B

Geboortes

Kucuk Ahmet Hakan (K2A), Elyesa (L2A) & Hamza Eymen (L4A)
kregen er nog een klein broertje bij.
Hij heeft het maar getroffen met die grote broers.
Welkom kleine Nasuh!

Overlijdens

Jaak Moelans, de overgrootvader van Lukas (L6A)

& Charel (L4A) Moelans en van Lucie (K1A) & Margot (K2AA) Jansen

is overleden.

Ook Mien van den Boomen, oma van Jill Wouters (L4B) is gestorven.

Wij wensen hen en hun familie onze innige deelneming.



Wist je dat…

● Meester Johan na de kerstvakantie op pensioen gaat?
Hij heeft gisteren zijn laatste dag gewerkt op onze school. Heel de dag werd hij in de
bloemetjes gezet en bedankt voor zijn jarenlange inzet.
Meester Johan, wij gaan je missen! Geniet van je welverdiende pensioen.

● Onze ouderraad de school weer financieel geholpen heeft?
Zij sponsorde de nieuwe aanplanting op Werkplaatsen. Waarvoor dank!

● De verkoop via het Tekenfund maar liefst 867,15 euro opbracht?
Dank je wel aan alle ouders die ons via deze weg steunden.
Dit geld gaan we gebruiken om beide speelplaatsen nog verder te kunnen
vernieuwen met speeltuigen.

● De stad een campagne ‘generatie rookvrij’ gaat opstarten?
De begeleidende brief vinden jullie terug als extra bijlage.

● de directie en het hele lerarenteam jullie een zeer deugddoende vakantie en een
goed begin van 2023 toewensen?
Wij zien jullie allemaal graag terug op 9 januari om vol goede moed aan het 2de
deel van het schooljaar te beginnen.
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