Nieuwsbrief 28-10

eindredactie Ruud Driedonks

29 januari 2019

Regenboogslang
Heel enthousiast zijn we gestart met ons schoolproject! Ongetwijfeld heeft u dit
gemerkt en ook van uw kind gehoord! In de projecthoek bij groep 4 staan prachtige
attributen van de Aboriginals en ook in de vitrines en in sommige groepen staan mooie
voorwerpen.
Inmiddels zijn er al heel wat creatieve werkstukken gemaakt en ook op het gebied
van dans en muziek zijn we aan het werk.
Afgelopen maandag is er een dansdocent geweest die met de kinderen van de
onderbouw gedanst heeft. Afgelopen woensdag was er een beeldende
vormingdocent . Zij heeft met de kinderen van de bovenbouw prachtige werkstukken
gemaakt met Aboriginalkunst.
Hopelijk heeft u woensdagmiddag 6 februari voor ons vrij gehouden, zodat u kunt
komen kijken naar de afsluiting van ons project.

t.n.v. Stg. Trinamiek o.v.v. zwemvervoer én de
naam van uw kind.

Afzwemmen groep 5
Wat waren er veel supporters in het zwembad om
te komen kijken naar de kinderen van groep 5!!!
Geweldig! De tribune zat stampvol! En terecht! De
kinderen hebben hun uiterste best gedaan en
hebben hun B-diploma of C-diploma gehaald! De
overige 3 kinderen hebben
een certificaat behaald en
een diploma van de juf. Als
kers op de taart werden ze
ook nog vervoerd met de FCUtrecht-bus
naar
het
zwembad en terug naar
school. Wat een feest!!!!
Alle kinderen van groep 5 :
GEFELICITEERD! Een topprestatie!

Zwembijdrage gr. 4
Vanaf dinsdag 5 februari tot en met 16 juli
zwemmen de kinderen van groep iedere week in
de Hooghe Waerd. Zij worden daar met de bus
naartoe gebracht. Wilt u zo vriendelijk zijn uw
bijdrage van € 51,00 te storten op
rekeningnummer NL96 RABO 0328 9098 07

Stage groep 3 en 4
Dimitri en Roman hebben hun stage in de
bovenbouw afgerond en gaan vanaf 7 februari
kennismaken met de onderbouw. Dimitri komt in
groep 4 stage lopen en Roman in groep 3. Wij
wensen ze veel plezier!

Belangrijke data:








28 en 29 januari: Adviesgesprekken gr. 8
6 februari 2019: ‘s Middags afsluiting van
het kunstproject “De Regenboogslang”.
Ouders,opa’s en oma’s zijn welkom.
12 februari: NB 28-11
21 februari: Carnavalsdag
22 februari: STUDIEDAG: alle kinderen vrij
23 t/m 3 maart: KROKUSVAKANTIE

