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Oproep luizenouders
De groep luizenouders is op zoek naar versterking. Na elke vakantie controleert deze groep
onze leerlingen op hoofdluis. Dit vergt ongeveer een uur van uw tijd, uiteraard geldt hierbij
dat hoe groter de groep is, hoe sneller men klaar is met de controle. Indien we de groep
luizenouders niet kunnen versterken, zou het kunnen zijn dat deze service verdwijnt. Dat zou
jammer zijn!
Wilt u helpen met de luizencontrole, laat dit dan weten aan
Linda Praet (dit kan via lintim28@hotmail.com) of via één van de leerkrachten
Alvast bedankt voor uw hulp!
Hoofdluis

Controleren en kammen (met een speciale luis- en netenkam)
is van belang. Zo bent u er snel bij en kunnen de luizen snel
bestreden worden. Wanneer u luizen of neten aantreft, is het
raadzaam om een luizenmiddel te halen met Dimeticon, deze
wordt ook geadviseerd door drogist en Apotheek

Verjaardagsfeest
Wat een gezellige dag hebben we gehad met de kinderen afgelopen
woensdag. We zijn enorm verwend, wat een mooie tekeningen, lieve
glimlachjes en leuke cadeautjes hebben we gehad. We hebben
genoten van deze dag vol gezelligheid. De kinderen hebben er voor
ons een geweldig feest van gemaakt.

Opschoonactie in de wijk!
Op woensdag 18 maart houden we een opschoonactie in de wijk. Kinderen van onze school
gaan samen met cliënten van ’t Gors, bewoners van Borrendamme onder leiding van de
Natuur- en milieueducatiedienst in de wijk op zoek naar zwerfaval.
We starten met een gastles op ’t Kofschip om 10.00 uur, om 10.30 gaan we naar
Borrendamme om met elkaar te starten. Iedereen mag hierbij aansluiten!
www.supportervanschoon.nl
Afscheid meester Arjen
Vandaag hebben we het afscheid van meester Arjen gevierd. Hij gaat een nieuwe uitdaging
aan op de Theo Thijssenschool. We wensen hem daar veel plezier.
Juf Marina gaat meester Arjen op maandag, dinsdag en donderdag vervangen. Juf Anique
staat voorlopig op woensdag en vrijdag in de bovenbouwunit.

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie.
Op maandag 2 maart openen we weer onze deuren!

.
Het schoolfruit voor komende week:
Woensdag: waspeen
Donderdag: peer
Vrijdag: appel
Wanneer uw kind iets niet lust, kunt u ander groente of fruit
meegeven op onze schoolfruitdagen.

Februari
24-28 Voorjaarsvakantie
Maart
6
18
20

Studiedag The Move voor onze leerkrachten (afstudeerdag!)
Boomfeestdag
Workshop Plastic soep
Nationale pannenkoeken dag

