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Proosten op het nieuwe jaar
Hoofdluiscontrole
Start thema “Vraag het de kinderen” groepen 1, 2, 3 en Parel
Start IPC thema “Nederland waterland” groepen 6, 7 en 8
Volgende nieuwsbrief

Inzameling stichting “Uit een goed hart”
Wat een overweldigende bijdrages werden er
geleverd na onze oproep om levensmiddelen te
doneren voor de eenzame mensen en
minderbedeelde gezinnen! Dank jullie wel allemaal!
Reactie vanuit de stichting:
Wauw echt super daar kunnen we heel veel minderbedeelde gezinnen
blij mee maken!
Volg ons komende weken op Facebook Uit een goed hart en daar
kunnen jullie alles volgen van inpakken tot het rondbrengen!
We willen iedereen die heeft geholpen super bedanken!!

Basisschoolapp
De app heeft als het goed is bij iedereen een update
gehad. Als je nu in het menu van de app kijkt (het
radartje) dan kun je de tijdlijn inschakelen. Als je dit
inschakelt dan krijg je een mooi overzicht van alle
berichten (lay-out net als Instagram of Facebook)
Hier zijn ook gemakkelijker de pushberichten en
nieuwsberichten terug te vinden.
Mocht je vragen hebben over de app, mag je die
altijd mailen naar
tineke.vanakkerveeken@xpectprimair.nl.

Beste ouders en verzorgers
Wat een jaar was het weer! Natuurlijk was er rondom Corona een hoop gedoe, geregel, aanpassing en soms ook
verdriet maar toch kunnen we terugkijken op een heleboel mooie, speciale en gezellige momenten die we in 2021
met elkaar hebben gedeeld.
Wat dacht u bijvoorbeeld van...
De lancering van onze nieuwe site, de Gemaskerde Voorlezer van De Wegwijzer, de "Op naar de lente school en de
"Op naar de zomer school voor de kinderen van de groepen 3-4-5, onze schoolfilm waar we helemaal trots op zijn,
de Coronaproof Pannenkoekendag, de KerstPaas viering waarbij iedereen op z'n KerstPaas naar school kwam, de
prachtige 3D vloerschildering die Leon Keer op onze speelplaats kwam maken, de Carnavalsviering,
de KUNSTenaarsdagen met de Bakfietsjuffen, de opleidingen voor onze City Trainers Junior, de Speelplaats Challenge
waar onze leerlingen een heleboel geld mee hebben verzameld voor de groene speelplaats, de Magic Traffic show
voor de kinderen van de groepen 4-5, het afscheidskamp voor groep 8, de digitale afsluiting van ons allereerste
Erasmus+ project STEAM time-Solve Unesco crime, alle hulp bij het "Tegelwippen", de eerste echte TaalTuinkrant en
de folder voor onze Parelklas die zijn uitgekomen, de uitvoering van de musical Jungle Beat én het traditionele
uitkruien van groep 8, de sportdag die gelukkig gewoon door kon gaan, de geboorte van Saar, de baby van juf
Anouk, de Erasmus+ reis naar Kroatië, de officiële opening van het (ons!) 50ste groene schoolplein in Tilburg,
Sinterklaas die met zijn Pieten op school kon komen en de supergezellige kerstviering die op het allerlaatste moment
toch nog vervroegd kon worden.
En wat fijn dat we met ons allen zoveel boodschappen konden geven aan de stichting “Uit een goed hart”!
Ik wens jullie allemaal heel fijne Kerstdagen, een heerlijke vakantie en een fantastisch Nieuwjaar!
Laten we met ons allen blijven proberen uit te gaan van wat er allemaal wél kan en zoveel mogelijk genieten van de
kleine dingen en de lichtpuntjes die het leven de moeite waard maken.
Hopelijk zien we elkaar weer op maandag 10 januari!
Harriët
https://youtu.be/fdKUNcBCBHw?t=4

