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De drie heilige maanden /
tentoonstelling thema Profeten
Vrijdag is de eerste dag van de 3
heilige maanden Rajab, Sjabaan en
Ramadan. Dit willen wij niet zomaar
voorbij laten gaan. Wij verwelkomen
deze mooie maanden met een
tentoonstelling. In alle groepen zijn ze
al weken bezig met de
voorbereidingen. Er is hard gewerkt en
de kinderen willen het graag aan de
ouders laten zien! U bent allen van
harte welkom op vrijdag 8 maart van
11.30 tot 12.00 uur!
Geen gym
Op vrijdag 8 maart is er geen gym
i.v.m. de tentoonstelling.

Plastic Circle
De bak met doppen is
al twee keer geleegd.
We wachten met
spanning af hoeveel
tegels wij uiteindelijke hebben
gespaard. Dinsdagmiddag 12 maart
zullen de tegels feestlijke geplaatst
worden. Wij zijn trots op jullie jongens
en meisjes!
Staking
Op vrijdag 15 maart is de school
gesloten i.v.m. de landelijke staking!
Cultuuronderwijs
Op donderdag 21 maart hebben de
groepen 4, 5/6 en 7/8 een
percussieles in het Cultuurhuis
Heemskerk. Veel plezier alvast
jongens en meisjes!
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Thema Kunst
Op maandag 25 maart hebben de
kleuters een theaterworkshop 'Welke
kleur ben jij?" in het kader van thema
Kunst.

Cursus Islamitische opvoeding
Tijdens de thema-avond van 22
november 2018 hebben veel ouders
aangegeven om meer verdieping te
willen over dit onderwerp. Wij hebben
Asma Claasen bereid gevonden om
de cursus te verzorgen. De cursus zal
op de volgende dagen plaatsvinden:
vrijdag 22 maart
vrijdag 29 maart
vrijdag 5 april
vrijdag 26 april
Bent u geintresseerd in de cursus,
noteer dan deze data in uw agenda.
Volgende week krijgt u een brief met
een aanmeldingsstrookje.

Gefeliciteerd!

ALVAST VOOR UW AGENDA
? vrijdag 8 maart:
tentoonstelling thema profeten

? vrijdag 15 maart:
School is vrij ivm de staking

? vrijdag 22 maart:
1e cursus Islamitische
opvoeding door Asma Claassen

Begin april stapt juf
Buket in het huwelijksbootje! Wij feliciteren juf
Buket en haar aanstaande van harte
en wensen hen een gezegend
huwelijk toe!

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april is de
Koningsspelen. Meer
informatie volgt t.z.t.!
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Personele berichtgeving / nieuwe collega's
Juf Sonja is inmiddels gestart met re-integreren van
maandag t/m donderdag.
Juf Nelleke is eind februari gestart in groep 1 op de
maandag en woensdag. Op dinsdag begeleid ze de
kinderen uit groep 3.
Juf Yasmine is gestart als onderwijsassitent in groep 2
op de maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Loeki staat op de maandag, dinsdag en vrijdag in
groep 7/8.
Welkom en veel plezier op Elif dames!
In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u
voorstellen.
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