
 

Nieuwsbrief  10 Middenbouw           vrijdag 25 januari week 4 

 
Tafelsommen 
We zijn flink aan het oefenen met de tafelsommen. We hebben afgelopen weken de tafel 
van 2, 3, 4, 5, 6  en 10 geoefend. Het zou fijn als de kinderen ook thuis nog af en toe oefenen 
met de tafels. 
 
Percussiebende  
Na 3 lessen hebben de kinderen al op allerlei percussie-instrumenten mogen spelen. 
Het is een flinke herrie, maar we hebben veel plezier.  
 
Tennislessen MB2 en MB3 
De tennislessen in MB2 en MB3 zijn nu 2 weken bezig. De leerlingen zijn erg enthousiast en 
maken goede vorderingen. 
 
MB 1 
Maandagmiddag vanaf 14.00 uur worden de kinderen van MB 1 over de andere groepen 
verdeeld. A.s. donderdag is juf Marie-José is middenbouwgroep 1, maar juf Gerrie is gewoon 
op school. De kinderen kennen juf Marie-José al. 
  
Inloop 
Fijn dat er zo goed gehoor gegeven wordt aan onze oproep van voor de kerstvakantie om uw 
kind niet meer tot aan het lokaal te brengen. Dit zorgt voor meer rust in de gang en maakt 
de kinderen zelfstandiger. Het is niet de bedoeling  kinderen van de Verrekijker vanuit de 
kant van EigenWijs binnen komen. 
 
Nationale voorleesdag 
Op woensdag 23 januari hebben de leerlingen uit de bovenbouw voorgelezen aan de jongere 
leerlingen. Dit deden ze allemaal supergoed.  
 
Cito toetsen 
Alle kinderen hebben de afgelopen 2 weken keihard gewerkt aan de cito-toetsen. Volgende 
week nog spelling en dan zit het er weer op tot juni. 
 
Gymlessen 
Het gymschema is als volgt : 
Maandagmiddag : MB3 
Dinsdagochtend : MB1, MB2 
Donderdagochtend : MB1 
 
 
 

Belangrijke datums: 
 

Woensdag 30 januari  Studiedag  

Vrijdag  1 maart Carnaval op school 



Vakantierooster schooljaar 2018/2019 
Voorjaarsvakantie          04-03-2019 t/m 08-03-2019   
Tweede Paasdag             22-04-2019 
Meivakantie                      22-04-2019 t/m 03-05-2019   
Hemelvaart                       30-05-2019 t/m 31-05-2019   
Tweede Pinksterdag     10-06-2019   
Zomervakantie                08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 

woensdag 30 januari 2019 
dinsdag 19 maart 2019 
donderdag 6 juni 2019 
vrijdag 5 juli 2019: calamiteiten dag 

 

Gerrie Damen 
Monique van Dun 
Petra Sax 
Marie-José Spoormans 
Marie-Claire Duijsens 


