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MET SPOED GEVRAAGD

VOORLEESONTBIJT
Als aanvulling op het schoonmaakteam van de
MFA De Sprank zijn we op zoek naar een

SCHOONMA(A)KER
(STER) (M/V)
Parttime (max. 4 uur per week)

Elk jaar vinden de Nationale Voorleesdagen
plaats. In 2018 is dat van woensdag 24 januari tot
en met zaterdag 3 februari.
Woensdag 24 januari: Voorleesontbijt. Groep 8
leest voor in de peutergroep.
Later tijdens de Nationale Voorleesdagen leest
groep 8 ook voor in groep 1-2 en groep 3.

Uren zijn in overleg flexibel in te delen.
Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan spoedig
contact op met Jolanda van Hees:
email: peterjolanda@pvhees.nl
of mobiel: 06-53997061.

CITO
Op donderdag 8 februari ontvangen de kinderen
van groep 3 tot en met 8 de CITO-rapportage.
De adviesgesprekken van groep 8 beginnen op
maandag 19 februari.
Voor deze adviesgesprekken ontvangen de
ouders van groep 8 een uitnodiging.

12 tot en met 17 februari

VOORJAARSVAKANTIE!

RAPPORTEN GROEP 1-2
Op vrijdag 26 januari brengen de kinderen van
groep 1-2 het 1e rapport van dit schooljaar mee
naar huis.
Ouders ontvingen afgelopen week een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht(en) naar
aanleiding van dit rapport.

KRULMIDDAG

INSCHRIJFFORMULIER JEUGDKRULMIDDAG

Beste Krulstartjes,
tijdens de krulmiddag op zondag 4 februari 2018 nemen we jullie mee op reis door de tijd…. Waar
brengen de optredens ons naartoe?
Stap in onze tijdmachine en wie weet komen we uit in de Flower Power tijd, gaan we met Elvis
rock en rollen of nemen we een kijkje in wat de toekomst ons brengt.
Je kunt alleen een optreden doen, maar dat mag natuurlijk ook met je vriendjes, vriendinnetjes of
met je papa, mama, broer, zus, opa, oma of iemand anders.
Geef je snel op, het wordt weer super gezellig.

Ik/wij …………………………………………………………………………………………
doe(n) graag mee met de jeugdkrulmiddag.
Ik/wij doe(n) het liedje, dansje, truc of act:………………………………………...
van artiest:…………………………………………………………………………..
Het duurt ongeveer……………. minuten.
Eigen materiaal……………………………………………………………………..
Contactpersoon:………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………………………………………….
Opmerkingen:…………………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………..
Reglement:

Zorg ervoor dat je liedje op een goede cd staat met je naam erop en het nummer van het liedje.
Op de generale repetitie de cd inleveren en zondag na afloop van je optreden weer ophalen bij de DJ.
Op volgorde van inlevering word je aangemeld. Als het programma vol zit, tellen de laatste inleveringen helaas niet meer mee.
Dus geef je snel op.
Iedereen dient op de Generale Repetitie aanwezig te zijn. Deze is op zaterdag 3 februari om 16.00 uur in de Sprank.

Lever je inschrijfformulier zo snel mogelijk in (uiterlijk 26 januari 2018) bij:
Danny de Nooijer
Zandstraat 34
5425 VB De Mortel
tel. nr. 06-52505779. E-mail: ddenooijer@freele r.nl
Succes met oefenen!!!
Mocht je niet mee willen doen, dan ben je natuurlijk
van harte welkom om te komen kijken op zondag 4 februari
vanaf 13.30 uur. Zorg dat je erbij bent !!!

Groetjes jeugdbestuur c.v. ‘De Krulstarte’

