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E-WASTE RACE
Beste ouders/verzorgers,
Wij hebben een vraag aan jullie. We nemen deel aan de e-waste race.
Zouden jullie ons daarbij willen helpen?
Met bijvoorbeeld kabels, mobiele telefoons, kleine beeldschermen
en monitoren, computers en overige kleine elektronica aan ons te
geven. Wij willen deze elektronische apparaten graag inzamelen voor
de e-waste race. Met jullie hulp kunnen wij dit gaan winnen.
Wij zouden het prettig vinden als jullie ons daarmee kunnen assisteren.
Als jullie deze overige apparaten hebben zou het fijn zijn als je deze komt brengen naar groep 8.
Het begint op 7 september en duurt tot 2 oktober 10:00.
Mvg
Macey en Giano uit groep 8.
HERINNERING STUDIEDAG WOENSDAG 16 SEPTEMBER
Woensdag 16 september staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan vrij.
Deze dag staat ook aangegeven op de schoolkalender. Dit geldt niet voor de kinderen
van de peuterspeelzaal.
NIEUWE LEERLINGEN
Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen voor de afdeling eerste opvang
nieuwkomers: Julia Trygar in groep OAN 1, Lev Batiuk en Kuba Gogacz allebei in groep
OAN blauw. Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Mikaela gr.2, Walid gr.2, Isabella gr.OAN geel, Ayoub gr.3, Lucas gr.3, Borjan gr.4 en Elias gr.8.

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “Welkom” wat nog in volle gang is.
We bieden deze woorden aan in allerlei spelactiviteiten.
De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn:
De kring, de meester, de juf, zitten, leren, mogen, niet, laten zien, praten,
vinger opsteken, aan de beurt, luisteren.

BESLISBOOM: WEL OF NIET NAAR SCHOOL?

ROALD DAHL WEEK
Elk jaar vieren we op 13 september de geboortedag van meesterverteller Roald Dahl,
tijdens de Roald Dahl-week (14 sept t/m 18 sept).
Volgende week staan de boeken van deze bijzondere schrijver centraal in de
boekhandel, de bibliotheek en bij ons school. In alle klassen wordt volgende week
elke dag even aandacht besteedt aan Roald Dahl.
Er wordt voorgelezen, maar ook worden er opdrachten over de boeken gemaakt
en misschien zelfs wel een film gekeken.

LEERLINGEN VAN KC MOZAÏEK WORDEN TYPEVAARDIG!
We hebben nog een aantal kinderen nodig zodat de cursus op school door kan gaan, dus geef je snel op. Je kunt je nog opgeven tot 17 september.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK:

