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Voorstelling “Voor je het weet zijn ze groot”.
Op vrijdag 14 juni om 9:00 start de Interactieve Oudervoorstelling in het lokaal
van de oude peuterspeelzaal.
Deze voorstelling wordt ons aangeboden via de gemeente, omdat we een
gezonde school zijn!
Tijdens de voorstelling wordt op grappige en interactieve wijze ingespeeld op hoe
lastig opvoeden toch kan zijn. Hierbij geven jullie tips en advies op wat de
“acteurouder” anders kan doen.
Echt een aanrader om hierbij aan te sluiten, kom allemaal!
Suikerfeest op school met ouders
Vorig jaar hebben we, samen met de ouders onderling, ook op school het eind
van de Ramadan gevierd door een soort Suikerfeest te organiseren.
Wij vonden dit zo leuk, dat we dit voortzetten. Het Suikerfeest valt natuurlijk in
de vakantie, de vrijdag erna is de leuke voorstelling die hierboven beschreven
staat. Dus hebben we 21 juni geprikt om dit samen te doen. We vinden het erg
gezellig als u deze ochtend aanschuift rond 9 uur boven in de aula en dan iets
lekkers (en gezonds!😀) meeneemt. Wij verzorgen uiteraard de koffie en thee!
Studieweek
Terwijl de kinderen mogen genieten van wel anderhalve week vakantie, zullen
wij als team een mooie studieweek tegemoet gaan.
Wat gaan wij allemaal doen? We hebben scholing op De Vreedzame School. Een
keer per jaar komen we samen met de schoolbegeleider en bespreken we hoe de
Vreedzame School loopt en of we nog de goede dingen doen.
Verder hebben we een bijeenkomst om te onderzoeken hoe we het onderwijs van
de zaakvakken (denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, aardrijkskunde en natuur
en techniek) beter en leuker kunnen aanbieden.
We hebben we zin in!
Noursy stopt met haar salon!
Noursy heeft een aantal weken een salon gehad. Noursy heeft nagels gelakt,
haren gestyled, make up opgebracht bij verschillende kinderen uit de hele
school. Ze had heel veel leuke klanten, die het ook leuk vonden dat Noursy een
salon had. En Noursy was zelf ook blij met haar salon. Elke dinsdag, woensdag
en donderdag van 12.45 tot 13.45 was de salon open.
Maar.......maar.... nu....gaat...ze stoppen! Het is tijd voor iets nieuws!
Modewinkel
Want ze had opeens een idee: ze begint met een modewinkel! Ze gaat voor
kinderen wat kleding naaien, maar je mag niet elke dag naar de modewinkel.
1 keer per week mag je naar de modewinkel van 12:45 tot 13:45.
Van uw verslaggever Rand al Smoudi
Werkzaam bij het Noursy Nieuws©

Groep 8
Zoals wij in de vorige Infoturijn al voorspelden, hebben alle leerlingen, die
meegedaan hebben met het fietsexamen, hun diploma gehaald.
Met juf Ilhem zijn wij bezig met het thema de tweede wereldoorlog en in het
kader daarvan hebben wij vandaag een gastles gehad van Robert Duizend.
Hij vertelde een spannend, maar ook droevig verhaal over de belevenissen van
zijn ouders in de tweede wereldoorlog. Een verhaal, dat hij muzikaal
ondersteunde door op de viool van zijn vader te spelen.
En dan hebben wij nog wat belangrijke datums, die u vast in
uw agenda kunt zetten. Op dinsdag 2 juli vindt van 15.00 uur
tot ± 16.00 uur het levensbeschouwelijk afscheid plaats en op
dinsdagavond 9 juli nemen de kinderen van groep 8
feestelijk afscheid.
Op een later tijdstip krijgt u hier nog uitgebreid informatie
over.

