Weekbrief
Bezoek onze site of volg ons op twitter of
facebook.

Nieuws
Algemeen

Carnavalsviering

Datum: 1 maart
Agenda
4 t/m 8 maart
carnavalsvakantie
11 maart
studiedag,
kinderen vrij
15 maart
stakingsdag,
kinderen vrij
18 t/m 22 maart
spreekweek groep
1 t/m 7
20 maart
keuzecursus
27 maart
keuzecursus
29 maart
weeksluiting

Vanmiddag hebben we weer een fantastische carnavalsviering gehad met zowel ouders,
opa’s/oma’s en kinderen. Er zijn weer leuke acts voorbij gekomen van de verschillende
stamgroepen. Ook kwamen jeugdprinses Isa d’n Urste en prins Joan d’n Urste met hun gevolg
langs. Kortom, het was een geslaagde pronkzitting!
De kinderen van de Canadas die morgen met de jeugdpronkzitting meedansen, wensen wij
veel succes! Zet ‘m op meiden!
Tot slot wensen we iedereen een fijne carnavalsvakantie toe, in het bijzonder jeugdprinses Isa
natuurlijk!

Bovenbouw
Keuzecursus

Woensdag 20 maart begint de keuzecursus weer. In de bovenbouw komen we nog enkele
ouders tekort die een keuzecursus willen draaien. Lijkt het je leuk om iets te ondernemen met
de kinderen, dan kun je je aanmelden bij Marga: marga.follings@decanadas.nl.

Ingekomen post
Creatieve kinderactiviteit bij Wereldtuin Verdeliet
In de voorjaarsvakantie zijn op vrijdag 1 maart van 10.00 tot 12.30 uur leuke creatieve
workshops voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen gaan aan de slag met
wilgentenen en mogen dan een mandje, een vogelvoedermandje, een vliegenmepper en zelfs
een slangenarmband vlechten. Een leuke activiteit in je vakantie!
De kosten zijn € 4,00 per kind. Ook ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom. Graag
aanmelden vóór 25 februari via het sturen van een e-mail info@verdeliet.nl.

Verdeliet is een bijzondere ontmoetingsplaats waar mensen met plezier samenwerken, hun
talenten inzetten en ontwikkelen, kennis en ervaring delen, met als motto: doen, delen en
beleven. Kijk voor meer informatie bij www.verdeliet.nl. Iedereen is welkom als we open zijn.
Wereldtuin Verdeliet is te vinden aan de Toermalijnlaan 40, wijk De Valuwe in Cuijk.
Contactpersoon Verdeliet: Gertie Copal, tel. 0657833099

Koningsdag 27 april

