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VERLENGING LOCKDOWN TOT 9 FEBRUARI
Helaas hebben we te horen gekregen dat ook de basisscholen gesloten blijven tot 9 februari.
Tot die tijd blijven we de lessen op afstand geven zoals u van ons gewend bent.
De informatie van wanneer uw spullen op kunt halen en wanneer de kinderen online instructie krijgen,
blijft u net zoals nu krijgen via de leerkracht van de groep van uw kind(eren).
Samen zullen we vol moeten houden om deze moeilijke periode door te komen.
INFORMATIE VAN GROEP 4:
Wij zijn erg trots op hoe hard de kinderen in groep 4 werken.
Elke ochtend zitten ze netjes op tijd klaar en wordt er heel hard gewerkt.
Maar we doen ook leuke dingen thuis die we normaal in de klas doen:
Spelletjes, Just Dance of een Taal-les maken met je knuffel.
We hopen elkaar weer erg snel te kunnen zien, maar gelukkig lukt het voor nu
erg goed via de video-verbindingen.
Ook is het erg fijn dat de papa's en mama's erg goed meehelpen!
Ga zo door toppers uit groep 4!

Complimenten!
Goed bezig!!!!

HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Sham gr.1 en
Aya gr.6.
Wij willen alsnog ook de jarigen van vorige week feliciteren:
Mareana gr.1
Ariana gr.1
Mikkah gr.OAN1
Maja gr.OAN Geel
Cayden gr.OAN Geel
Atilla gr.5 en
Keano gr.6

Hartelijk
Gefeliciteerd!!!

CARNAVALSVAKANTIE 2021 MET JIBB+
Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan sporten met Jibb+!
Kom jij meedoen met bootcamp, atletiek of midgetgolf? Of ga jij de Jibb+ code als eerste kraken?
Ook voor de kleinste kids is er van alles te doen, zoals hossen & klossen, handbal of guppiesport.
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de carnavalsvakantie.
Zorg ervoor dat je sportkleding winterproof is, want al onze activiteiten zijn buiten!
Aanmelden kan vanaf maandag 25 januari (9.00 uur) t/m woensdag 10 februari 2021.
Kosten €2,50 per activiteit. Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld
(www.leergeld.nl/helmond).

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL

Van 20 tot en met 30 januari is het weer tijd voor de Nationale Voorleesdagen. Dit jaar staat het
Prentenboek van het Jaar ‘Coco kan het!’ centraal. Het boek gaat over moed verzamelen en meer
kunnen dan je denkt. We organiseren tijdens de Voorleesdagen gezellige online activiteiten:
het voorleesontbijt, een vrolijke voorstelling en voorleesmomenten. Meld je nu gratis aan.
Ga je thuis ook lezen, zingen en knutselen met Coco? Bekijk onze speciale pagina vol met tips.
Is je kindje nog geen lid van de Bibliotheek? Alle kinderen t/m 6 jaar, die tijdens de Voorleesdagen
(online) lid worden van de Bibliotheek, krijgen een vingerpoppetje van Coco cadeau!
Lid worden van de Bibliotheek is gratis tot 18 jaar.

TechLab: doe je mee?
(online) Expeditie Webdesign
Maak je eigen website of blog in vier workshops
Leer wat er allemaal komt kijken bij het maken van een website. Stap voor stap maak je een eigen site
of blog in WordPress. Na de Expeditie kun je thuis verder met het vullen en bijwerken van je website.
Leeftijd: 9-14 jaar.
Start: dinsdag 2 februari.
(online) TechLab Club: ontdek techniek
Zes zaterdagen aan de slag met één techniekthema
Meld je aan voor de TechLab Club en doe vanuit thuis mee. Onze 'Technauten' zijn experts op het
gebied van maaktechnieken. Zij gaan jou de wereld van film, programmeren, 3D, robotica en nog veel
meer laten ontdekken.
Leeftijd: 8-12 jaar.
Start: zaterdag 6 februari. Meld je snel aan. Let op, vol = vol!

Online Bibliotheek

Geniet van de mooiste e-books en luisterboeken. Verhalen brengen ons bij elkaar. Over welke boeken
raak jij niet uitgepraat? Wij tippen deze maand de beste titels om samen een duik te nemen in een
wereld vol verhalen.

