12 - 12 - 2013

A.S. VRIJDAG: THEATER IN DE KLEUTERGYMZAAL


9:30 UUR:



GROEP 1/2/3

13:15 UUR: GROEP 7/8

11:00 UUR: GROEP 4/5/6

OUDERRAAD
KERST OP DE TRIANGEL
Donderdag 19 december vieren we kerst op De Triangel.
De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 vieren Kerst
op feestelijke wijze met een heerlijk kerstdiner.
Voor de groepen 5 tot en met 8 houden we een kerstdisco.
De bovenbouwleerlingen eten geen maaltijd op school en we gaan
ervan uit dat zij thuis dus al hebben gegeten.
De kinderen van groepen 1 t/m 4 worden om 17.45 uur op
school verwacht. Groep 5 t/m 8 om 19.00 uur.
Meer details vind u in de brief van de ouderraad. Deze brief
volgt later.
Hierin staat tevens een oproep aan ouders die kunnen
helpen met pannenkoeken bakken, hapjes maken en
voorbereiden
of opruimen op 19 december.

Singel 6, Weesp

0294 - 413509

www.triangelweesp.nl

1

voorlichting voor groep 8
Do 12 dec

groep 8: Voorlichting over vuurwerk
door de brandweer
In aanwezigheid van de burgemeester

Vr 13 dec

THEATER IN DE KLEUTERGYMZAAL

Za 14 dec

Muziektuin treedt op in de Grote Kerk

www.facebook.com/muziektuinclub

Ma 16 dec

Gr 3 en 4 delen kerstpakketten
uit in Oversingel

Do 19 dec

Kerstdiner

Vr 20 dec

Laatste schooldag

Za 21 dec
t/m zo 5 jan

Kerstvakantie

Ma 6 jan

Eerste schooldag in 2014

Di 14 jan

Kindertoneel

Ma 20 jan

Start toetsen leerlingvolgsysteem

Wo 22 jan

Nationaal voorleesontbijt

VEILIG OMGAAN
MET VUURWERK
Nergens ter wereld wordt per inwoner zoveel vuurwerk
afgestoken als in Nederland. Medisch personeel staat
tijdens de jaarwisseling paraat om slachtoffers met oog- en
ander letsel snel te kunnen helpen.
Donderdag 12 december kwamen twee mensen van de
brandweer Gooi- en Vechtstreek voorlichting geven over de
gevaren van vuurwerk.
De burgemeester wilde graag deze voorlichting bijwonen en
was ook aanwezig.
De voorlichting werd aandachtig door de kinderen van
groep 8 gevolgd en er waren veel reacties en vragen.
Vooral het zien van de gevolgen van verkeerd gebruik van
vuurwerk maakte veel indruk.
Daarbij werd deze film getoond:
https://www.youtube.com/watch?v=5ovyds-qEYw
De laatste dag voor de kerstvakantie krijgen de kinderen
van groep 8 vuurwerkbrillen mee.

Ook het centrum voor jeugd en gezin
besteedt aandacht aan veilig omgaan met
vuurwerk:

www.cjgweesp.nl
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