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Maandag 13 januari is op het
kinderdagverblijf het thema
ziekenhuis gestart. Melissa had
erg last van haar buik, maar
gelukkig was dokter Mariëlle
(cultuurcoach) aanwezig om
Melissa na te kijken. Na een
uitgebreide controle kon
Melissa zingen en springen.
Dank je wel dokter Mariëlle.

Deze kanjers zijn binnenkort
bij Zapp!

Bedankt 2!

Bedankt 1!
Hierbij danken we iedereen
die een bijdrage heeft geleverd
aan de organisatie van het
Sinterklaasfeest en Kerstmis.
Ouderraad, ouders en
medewerkers DANK!

Wijziging in 7-8
Na de kerstvakantie is de
bezetting in de groepen 7-8
aangepast en heeft er een
herindeling plaatsgevonden.
Alex Nijenhuis vervangt Ronald
Wilk in de bovenbouw.

3+ peutertheater
Cultuurcoach Mariëlle is deze
maand elke donderdag bij de
peutergroepen aanwezig voor
het 3+ peutertheater. Zingen,
dansen en leuke rollenspellen
staan op het programma. Dat
worden gezellige ochtenden
op het kinderdagverblijf.

Op de eerste schooldag in het
nieuwe jaar hebben we
geproost met glazen van PACK
CENTER. Deze werden
geschonken door Remco
Lentjes waarvoor DANK!

Naschools aanbod
Donderdag 23 en 30 januari
staan er nog twee leuke
cultuur activiteiten op het
programma.
Opgeven voor een workshop
boetseren (23e) en textiel
bewerken (30e) met
cultuurcoach Mariëlle is nog
mogelijk. Beide activiteiten zijn
vanaf 7 jaar en wij starten om
15.45 uur op het hoofdgebouw
Opgeven kan via
nsabovenbouw@gmail.com
Maart 2020 organiseren wij
weer een naschools aanbod
dat in het teken staat van
sport. Uiteraard is sportcoach
Jeffrey aanwezig.

Damsucces
Zaterdag 11 januari werd er
door groep 5/6 en 7/8 de
halve finale van Gelderland
gedamd.
Het team van groep 5/6, dat
bestaat uit Ize, Tessa, Rik en
Manuel, moest in Laren
dammen. Na een rustige start
kregen ze de smaak te pakken
en stegen ze op de ranglijst.
Aan het einde van de dag
konden ze met een mooie
beker voor de tweede plaats
naar huis.
Raf, Ruben, Cas en Joris
vormen samen het team van
groep 7/8. Zij mochten een
thuiswedstrijd in Huissen
spelen. Vanaf het eerste potje
gingen zij samen met een
ander team aan kop. De 4e
wedstrijd moesten ze tegen
elkaar en werd het remise en
dus nog steeds een gedeelde
eerste plaats. Gelukkig voor
ons had de andere koploper
puntverlies tegen de Borgwal
in Bemmel. De mooie eerste
prijs voor onze dammers van
groep 7/8 was verdiend, want
ze waren ongeslagen.
Beide teams spelen op
zaterdag 14 maart de finale
van Gelderland in Apeldoorn.

Studiedagen
De studiedagen voor dit
schooljaar zijn gepland op:
-woensdag 22 jan groep 1-4
-woensdag 8 juli groep 1-8

