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MR-vergadering
Meesterwerkviering groep 4
Koningsspelen

Nieuws van de school
Nieuws van de Bieb ouders
Beste ouders en kinderen,
We hebben met de kerstwerkjes geld opgehaald voor de aanschaf van
nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.
In februari zijn wij met een aantal leerlingen naar boekhandel Stumpel
geweest. Zij hebben aan de hand van de wensenlijstjes die ze van
leerlingen van alle groepen hadden ontvangen de boeken uitgezocht.
Afgelopen donderdag was het eindelijk zover; we hebben de boeken binnen gekregen.
We hopen dat de kinderen er veel plezier aan zullen beleven!
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Nieuws van de opvang
Peuterspeelzaal

Ons Thema
Hoe nu verder met onze Dierentuin. Nou, dat gaat helemaal
goed! Er zijn al veel hokken gemaakt ( met dank aan u
vanwege de schoenendozen) en we hebben kennis gemaakt
met veel (wilde) dieren. Maar ook hoe het er in de dierentuin
aan toe gaat, heel veel hokken en heel veel dieren…. en ál
die dieren moeten eten en ál die hokken moeten schoon
gemaakt…
Ja, wij hebben het druk, maar ook heel veel pret!

Samen naar de supermarkt om dozen te halen voor de schildpadden,
want die moeten natuurlijk in een heel groot hok!

Koningsspelen
Vrijdag 12 april hebben we ‘schoolbreed’ de viering van de
Koningsspelen en zal er een ontbijt voor ons klaarstaan.
De Paasontbijtjes vallen hierdoor af dit jaar, maar wij
zullen de peuters natuurlijk wel verrassen met paaseieren.
Aankomende week zullen we u informeren over de
Koningsspelen!
Juf Danijela
Gaat beter en popelt om weer aan de slag te kunnen op
de speelzaal. Helaas nog even rustig aan voor haar, maar
dinsdagochtend brengt ze ons een bezoekje.
Juf Desiree
Volgende week willen wij haar weer een bezoekje brengen, dus heeft u nog een kaartje
of mooie tekening die u ons mee wil geven, stop het dan in de ‘blauwe bak’ en wij zorgen
dat ze zich verwend zal voelen!
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