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VREEDZAME SCHOOL
Na vele weken van intensieve training hebben de
mediatoren van groep 7 het diploma van Mediator
gehaald. Vrijdag 16 januari hebben zij onder
toezicht van hun ouders het diploma officieel
ondertekend en uitgereikt gekregen.
De mediatoren groep bestaat nu uit:
Laure gr.7
Nick
gr.8
Jesse gr.7
Levi
gr.8
Luke
gr.7
Allisha gr.8
Estrella gr.7
Anouk gr.8
Indy
gr.7
Nathalie gr.8

RESULTAAT SCHOOLKAARTENACTIE
De actie rondom de Schoolkaarten is afgerond!
Elk schooljaar zetten wij ons in voor een goed
doel. Na een aantal jaren meegedaan te hebben
aan de actie Schoenmaatjes kozen wij dit jaar voor
een doel in eigen land: Stichting Kinderen van de
Voedselbank.
Daarnaast willen we ons vernieuwde schoolplein
verder opfleuren.
Aanvankelijk werd de actie Schoolkaarten niet
door iedereen positief ontvangen. Er kwamen best
veel onverkochte setjes kaarten terug.
Gelukkig kunnen we met het eindresultaat toch
erg tevreden zijn: er werd een nettowinst gemaakt
van €484,00!!
De helft wordt direct overgemaakt naar de
Stichting Kinderen van de Voedselbank. De
andere helft wordt ingezet voor ons schoolplein.
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor
de medewerking in deze actie

VOORTGEZET ONDERWIJS
Groep 8 heeft 5 scholen voor het voortgezet
onderwijs bezocht. Deze scholen zijn CLV,
Rembrandt, HPC, Helicon, en Pantarijn. Nu
moeten de leerlingen van groep 8 een keuze gaan
maken. Dinsdag 3 februari zijn de gesprekken
naar welke school de leerlingen willen en kunnen.

VOORLEESWEDSTRIJD
Manouk Kragten uit groep 8 zal op woe 4 februari
onze school vertegenwoordigen met de Nationale
voorleeswedstrijd….de KWARTFINALE….
Hierbij strijden de schoolkampioenen voor een
plek in de provinciale finale.
Wij wensen Manouk veel succes.

PAXEP…..INTERNATIONALISERING
Met ons internationaliseringsproject gaat de reis
nu naar Oostenrijk. Juf Elena, juf Frencis, en juf
Anja gaan “Volksschule Plangeross” bezoeken.
Zij gaan daar les geven. Wij wensen de juffen
veel succes. Hierdoor zijn er volgende week
veranderingen van leerkrachten in de groepen.
Juf Jeanette zal juf Frencis vervangen.
Juf Oda komt zal de gehele week invallen in
groep 5/6.
Juf Ida vervangt juf Frencis, op de maandag in
groep 7/8
Op
http://www.paletopheusden.nl/uitwisseling/antixenophobia-project kunt u alle ervaringen lezen.

JANUARI

22-01 Geert van de Wardt
22-01 Ibrahim Alwan
24-01 Xiri Damoiseaux
25-01 Melika Rahmani
30-01 Matin Toshkar Sajadi
30-01 Mitch Robbertsen
31-01 Louise Swinkels
FEBRUARI
06-02 Danique van de Wardt
06-02 Harman Raschid Murat
08-02 Estrella Bongenaar

Agenda
01-02 uitwisseling naar Oostenrijk
03-02 VO gesprekken groep 8
04-02 Voorleeswedstrijd Manouk K
06-02 Penseel nr 11
10-02 controle GGD

