
WIJzer week 15
(maandag 13 april  t/m vrijdag 17 april)

Belangrijke data

Maandag 12 april 2021                           Ramadan t/m 11 mei

Jarigen

Dinsdag 13 april 2021 Raeven van ‘t Klooster (unit 2)
Woensdag 14 april 2021 Quinn Laponder (unit 3)
Donderdag 15 april 2021 Tijl koning (unit 4)
Zaterdag 17 april 2021 Rahma Abdulahi (unit 4)

Ruha Alomar (unit 4)
Zondag 18 april 2021 Abdikhalig Abdi (unit 3)

Selena Calis (unit 3)
Juf Hanneke

Groep 8

Hoera, alle kinderen van groep 8 zijn aangenomen op
de school van hun eerste keuze. Van harte
gefeliciteerd!

Schoolvoetbal

Het schoolvoetbal gaat wederom niet door.
Er is gekeken of er een mogelijkheid was om het toernooi te verplaatsen naar juni. Maar door
alle beperkingen/maatregelen die momenteel van kracht zijn, in combinatie met de
besmetting cijfers, quarantaine op scholen en onzekerheden voor de komende periode, heeft
ertoe geleid dat er binnen de schoolvoetbalorganisatie te weinig draagvlak is om de
toernooien te organiseren.
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Batterijen
Lege batterijen? Lever ze in op school!

Goed nieuws: vanaf nu kunt u uw lege batterijen
ook bij ons op school inleveren. Goed voor het
milieu én goed voor onze school. Met het
inzamelen sparen we namelijk punten die we
kunnen inwisselen voor schoolartikelen en
meubels. Ook kunnen we ervoor kiezen om punten
om te zetten naar een donatie aan een goed doel.

Ook is het leuk dat, wanneer u de batterijen per 10 in een zakje doet met daarin een briefje
voorzien van uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, u zelf ook kans maakt op mooie
prijzen. Stibat (meer info: www.legebatterijen.nl) maakt elke maand de winnaars bekend.

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden gerecycled. Uit de grondstoffen van
deze batterijen kunnen nieuwe producten worden vervaardigd. Zo worden er bijvoorbeeld
pannen, fietsen, kranen en dakgoten van gemaakt.

‘Samen sparen we de wereld!’ Doet u mee?

Wall of fame

Juf Hanneke gaat met zwangerschapsverlof,
vrijdag 28 mei is haar laatste werkdag.

We zijn blij dat juf Jolanda (maandag t/m
woensdag) en juf Inge (donderdag en vrijdag) de
groep overnemen.

Team Kindcentrum WIJ
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