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Kalender volgende week:

Ma 16 mei: Nieuwsflits nummer 30
Di 17 mei: 13 mei 2022
Wo 18 mei:
Do 19 mei:
Vr 20 mei:

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Niet te bevatten bijna, maar we zijn nu al de laatste fase van het schooljaar ingegaan. Na vandaag zijn er nog 10
lesweken waarin we gelukkig nog een heleboel tijd hebben om van alles te leren en te ervaren. Hopelijk heeft
iedereen kunnen genieten van de 2 vrije weken en voldoende energie op kunnen doen voor deze laatste periode.
Samen gaan we er in ieder geval nog iets moois van maken.

Dit jaar zullen we weer : gewoon:  kunnen genieten van een musical van groep 8 en ook is KOM.MIJN's got talent
weer terug van weggeweest. De komende weken kan er dus weer volop geoefend worden. Welk talent willen de
kinderen laten zien in de klas? Er worden voorrondes gehouden per groep. De winnaars van iedere groep mogen op
de laatste schooldag op het grote podium hun talent showen aan de hele school. Wie wil? Wie durft? Wij kijken er in
ieder geval naar uit.

Ondanks dat we op dit moment weinig horen van corona of positieve testuitslagen is het virus nog steeds onder ons.
Daarnaast hebben zowel kinderen als leerkrachten de afgelopen maand ook veel last gehad van griep en buikgriep.
Alles bij elkaar moeten we blijven puzzelen met het zorgen voor vervanging als er een leerkracht uitvalt. En we
verwachten ook deze laatste weken daar geen echte oplossingen voor; het zal blijven roeien met de riemen die we
hebben, waarbij de oplossingen regelmatig niet echt de schoonheidsprijs verdienen. Waar we ons wel gelukkig mee
prijzen is dat we voor volgend jaar meerdere nieuwe collega's aan KOM.MIJN hebben kunnen binden, waardoor de
vervangingsmogelijkheden ook wat beter worden.

Voor nu wens ik jullie allemaal een fijn weekend en tot volgende week!

Hartelijke groeten,

Anouk van Lierop
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Wie is er jarig deze week?
Wij wensen de volgende kinderen een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag:

Yfke uit groep 8 Vigo uit groep 6 Sophie uit groep 3

Juf Marie-Jeanne Elay uit groep 1/2 Emma uit groep 8

Meneer Robert Jade uit groep 1/2 Noud uit groep 1/2

Rens uit groep 8 Isis uit groep 6 Joey uit groep 6

Tijn uit groep 1/2 Manar uit groep 5

Sophie uit groep 8 Sten uit groep 1/2
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Lunchen in groep 1/2 J
Wat is er nou lekkerder, dan na de lunch even op de grond te gaan liggen terwijl we kijken naar een filmpje.

Bank voor de klas
Het ging over geld. er zat een leuke quiz bij. Rob vertelde allemaal

slimme dingen over hoe je met geld om moet gaan.

Dat was wel interessant bij de quiz zaten tien vragen over geld

en er zaten interessante filmpjes bij. En het was heel leuk. En op het laatste kregen we nog een pen en krantje en een

zakgeldcontract.

van Stas, Sem en Teun

Hallo wij zijn Jenayo en Isis.

Wij schrijven een stukje voor de nieuwsflits.

Uitleg wat we deden :

We deden een Quiz: Het ging over geld, wie de meeste punten had won een certificaat.

Rob (vader van Sem Hermans) had alles goed uitgelegd en kinderen hadden ook goede  vragen gesteld en ze kregen een

goed antwoord terug van Rob. We kregen ook leerzame filmpjes te zien en de kinderen uit groep 6R en 6M kregen ook

een zakgeldcontract, dat was het.
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Deze week woensdag heeft Rob Hermans (de vader van Sem Hermans en Wout Hermans) een gastles over bank voor de

klas. En toen hebben we een Quiz gespeeld over geld en omgaan met geld. En tussendoor heeft Rob ons allerlei dingen

uitgelegd over geld.We hebben ook filmpjes gekeken en een iets interessanter filmpje.

Gr. Lize & Milou.
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