15 - 11 - 2012

atelierroute
We kunnen terugkijken op een heel
geslaagde atelierroute. We hadden het weer
mee en bij alle ateliers was het gezellig en
leerzaam.
Van de kant van kinderen en ouders, maar
ook van de kunstenaars, kregen wij heel
leuke en positieve reacties!
Iedereen die zich heeft ingezet om deze dag
te laten slagen, willen wij heel erg bedanken!
We willen een verzameling maken van foto’s.
We verzoeken iedereen die foto’s heeft gemaakt
tijdens de atelierroute de leukste op een stickje
of cd’tje met naam erop aan de leerkracht of aan
Anne Roos te geven. (De USB-sticks en CDROMS worden teruggegeven).
Ook het Domijn vraagt voor website of facebookpagina foto’s. Deze kunnen gebruikt worden bij
hun actie om te mogen blijven bestaan. Denk
dus goed na of je vindt dat je foto’s daarvoor
gebruikt mogen worden.

GROEP 1/2
Beste ouders en verzorgers,
De onderbouwklassen volgen dit jaar “Het
Sinterklaasjournaal”.
Daar zijn we de komende tijd weer heel druk mee.
Kijk vanaf 5 november op www.sinterklaasjournaal.nl
Op de site is voor thuis nog veel meer leuks te
vinden.
Het Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 12
november elke dag om 18.00 uur bij Zappelin op
televisie.

Singel 6, Weesp

0294 - 413509

ma 19 nov

versieravond

di 27 nov

Tassenversieravond 1 t/m 4

wo 5 dec

Sinterklaasfeest

ma 10 dec

Versieravond Kerst

ma 17 dec

11:00 groep 1/2 leerlingen delen
kerstpakketten uit in Oversingel

do 20 dec

’s avonds Kerstfeest

vrijdag 21 december t/m zondag 6 januari:
Kerstvakantie

HULPPIETEN EN
KERSTMANNEN
GEVRAAGD!
Uiteraard staan bovenstaande data al in uw agenda.
Voor de …
• Sinterklaas schoolversieravond:
• Sinterklaas tassenversieravond:
• Kerst versieravond:
• Kerstdiner:
….. gaan we uw hulp hard nodig hebben,
nadere info volgt later.
Veel dank, de OuderRaad
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Herhaalde mededeling
INSCHRIJVEN BROERTJES EN ZUSJES
Heeft u alle kinderen uit uw gezin tussen de 0 en 4 jaar
al officieel ingeschreven?
Dit is nodig voor een goed overzicht van het aantal
te verwachte leerlingen de komende jaren.
Kinderen uit nieuwe gezinnen kunnen
vanaf 2 ½ jaar worden aangemeld.

Houd je van bewegen en dansen? Dan is biodanza
misschien iets voor jou. Op de woensdagavonden zijn
er biodanza lessen in de kleutergymzaal van De
Triangel om acht uur. Er is al een leuke groep
mensen en nog wat ruimte voor nieuwe deelnemers.
De oefeningen in biodanza nodigen uit om lekker te
bewegen op diverse soorten muziek. Elke les is
zorgvuldig opgebouwd. We beginnen de les met
actieve oefeningen en in de tweede helft worden de
oefeningen rustiger zodat we nieuwe energie krijgen
en kunnen ontspannen. Wees welkom!
Hartelijke groet,
Marlie
06 24617030
info@biodanzametmarlie.nl
www.biodanzametmarlie.nl

Diploma A,B of C
in 3 maanden behalen?

De lessen en het tutorlezen beginnen om
half negen. Vooral in de onderbouw is het
soms moeilijk voor de leerkrachten om op
tijd te starten.
Sommige kinderen worden erg laat gebracht
of er zijn na half negen nog ouders in de
klas.
We verzoeken alle ouders erop te letten dat
de kinderen voor half negen in de klas zijn,
zodat we op tijd kunnen starten.

Zwemschool de Reddertjes is een kleine
zwemschool die plezier,vertrouwen en les op
maat voorop heeft staan. De lessen worden
gegeven in groepjes van max 5 kinderen.
Dit zorgt voor veel aandacht en maakt zwemles
ook leuker! Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Aangesloten bij het erkend opleidings en
exameninstituut voor nationale zwemdiploma’s.
U kunt een gratis testles aanvragen en wij
geven u advies.

Elke zondag van 16.00 tot 18.00 Bijlmerbad
Bel of mail voor meer informatie naar:

06 140
140 412 61
info@zwemschooldereddertjes.nl
Geen wachtlijsten!

www.zwemschooldereddertjes.nl

Ook het meeloop-uurtje op de
woensdagochtend in groep 1/2 start om 8:30
uur. (De term “inloop” is dus niet helemaal
goed gekozen).
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