Datum: vrijdag 11 januari 2019

Populierenblaadje
Algemeen:
Nieuwjaarswens: Wij wensen jullie allemaal alle goeds
voor 2019 toe! Dat dat het je brengt wat jij ervan
verwacht of hoopt.

Vrijdag 18 januari

Weeksluiting in de bouw
(zonder ouders)
------------------------Vrijdag 25 januari

Afwezigheid Doreth
De komende 2 weken ben ik afwezig. Vandaag kleine
ingreep in het ziekenhuis en dan even thuis herstellen.
De kinderen van de leerlingenraad zullen u in de
ochtend verwelkomen!
Als er dringende vragen zijn, dan kunt u bij Els of Leo
terecht.
Groetjes, Doreth
Onderbouw:
Welkom: deze week zijn er twee nieuwe kinderen bij
ons gestart. Bij de Vlinders verwelkomen we Sarah.
Tyrese ( broer van LaShauna) is er bij de Bijen
bijgekomen. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op
de Peppels toe !
Middenbouw:
Nieuw thema: De kinderen vragen er al naar: “Wat is
het nieuwe thema, juf?”.
Ons nieuwe thema heet: “Hallo Wereld”. We gaan kijken
naar Nederland, naar werelddelen, naar diersoorten,
naar koude en warmte.
We willen in de klassen de volgende plekken creëren:
woestijn, noordpool, jungle en zee. Aan jullie willen we

Schoolweeksluiting
Ouders welkom 13.45
uur

Woensdag 30 januari

Keuzecursus 2-1

Vrijdag 1 februari

Weeksluiting in de
stamgroep

vragen om knuffels en andere accessoires mee te
nemen die bij deze gebieden horen.
Bovenbouw:
Nieuw thema ‘Reizen’:
Ook de bovenbouw begint met een nieuw thema en dit
gaat over reizen. Ze zullen over de verschillende
werelddelen informatie gaan opzoeken, verwerken en
van dit alles natuurlijk veel leren.
We starten maandag met een weekopening met alleen,
maar wel de hele bovenbouw.
Hierin zal het nieuwe thema geïntroduceerd worden,
door de leerkrachten van zowel de Canadas als de
Peppels.
De eerste opdracht ‘neem een vakantiefoto van thuis
mee’ hebben de kinderen al gehad en de meesten
hebben hier ook al goed aan gedacht. Complimenten.
Voor in de agenda:
Ook dit jaar mogen we weer naar TechnoPromo in Cuijk.
Dit is een ochtend waarin de leerling in aanraking komt
met verschillende beroepen vanuit de technische sector.
Dit is altijd een zeer leerzame, maar zeker ook gezellige
ochtend. Het zou bijzonder fijn zijn als er ouders zijn,
die willen rijden en mee willen begeleiden.
Bevers: donderdag 21 februari
Beren: vrijdag 22 februari
We zullen dit natuurlijk ook nog via andere kanalen
regelen en oproepen, maar dan bent u nu alvast op de
hoogte en kunt u wellicht deze dag in uw agenda
blokken.

Woensdag 6 februari

Keuzecursus 2-1

Vrijdag 8 februari

Kleuters vrij

Binnengekomen post:
Jeugdcarnaval Boxmeer
Het is alweer januari, dat betekent dat de carnaval nu toch aardig dichtbij begint te komen...
Met nog iets minder dan twee maanden op de teller willen wij graag alvast de volgende
activiteiten rondom de jeugdcarnaval onder de aandacht brengen.
Inschrijven voor de kinderoptocht kan bij Intertoys, of via de site: www.degeitenbok.nl

