nieuwsbrief extra - week 51
Juf Femke
Zoals u weet is juf Femke (leerkracht gr 1/2a) al eerder gestopt met werken i.v.m.
bekkenstabiliteit. Ondertussen is haar zwangerschapsverlof officieel ingegaan.
We wensen juf Femke succes met de laatste loodjes en kijken uit naar het goede
nieuws!
First Lego League
Afgelopen zaterdag hebben we een fantastische dag
beleefd op de regiofinale van de First Lego League. De
kinderen en de coaches van alle teams hebben zich
enorm ingezet om een zo goed mogelijk resultaat neer
te zetten. En dat is zeker gelukt! De sfeer was positief.
De teams moedigden elkaar aan en ook veel ouders
waren van de partij om te supporten. De kinderen
hebben er, ieder op hun eigen manier, veel van
geleerd. Wij kunnen met z'n allen terugkijken op een
succesvolle FLL 2017. Alle coaches nogmaals hartelijk
dank voor jullie inzet!
Kerstwens

Gemaakt door Catootje gr 1/2B

Namens alle teamleden van Basisschool Sint Jan Baptist wensen we iedereen
een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Typetuin; Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!
Op woensdag 7 maart 2018 om 12:30uur start op onze school de vernieuwde
typecursus van de Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw
kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U
betaalt dan €150,- in plaats van €175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1
januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant,
klassikaal).De korting wordt automatisch verrekend.
1

Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op
tijd bij, want vol=vol.
Voor nu wensen we je alvast gezellige feestdagen toe en een spetterend begin van het
nieuwe jaar!
Nienke Beliën, Team de Typetuin
Agenda:
- 22 december:
8 januari:
- 12 januari:
- 19 januari:

12.15 uur begin Kerstvakantie
weer naar school
juffendag (meer informatie nog)
studieochtend , alle leerlingen vrij

Bijlage:
- Vakantierooster 2018-2019
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