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BESTE OUDERS,
Zoals u weet starten wij in januari 2013 met de combinatiegroep 2/3. De kinderen
van groep 2 mochten daarom al een paar keer komen oefenen. Ze waren erg enthousiast en ze deden goed mee! Af en toe luisterden ze zelfs beter naar de juf dan de
kinderen van groep 3!! Er werd goed en hard gewerkt. Ook zijn we gaan gymmen in
de speelzaal wat voor de kinderen van groep 3 wennen was, maar ze vonden het erg
leuk! Ik wens u een heel fijne vakantie toe en een gelukkig Nieuwjaar!!

VERVANGING JUFFROUW BERTIE
Zoals wellicht al bekend gaat juf Bertie in het nieuwe jaar minder werken. Na haar
ouderschapsverlof heeft ze besloten om op woensdag en vrijdag vrij te nemen. Tot
nu toe heeft juf Linda steeds vervangen voor juf Bertie, maar vanwege rechtspositionele aspecten mag ze deze vervanging niet langer doen. We moeten dan ook afscheid nemen van juf Linda.
Vanaf 9 januari tot 1 maart gaat juf Nicole Verhoeven groep 5 op
woensdag en vrijdag, overnemen. Wie na 1 maart de groep gaat begeleiden, wordt eind januari duidelijk.
Op deze plaats willen we juf Linda hartelijk bedanken voor haar
inzet de afgelopen tijd en wensen haar veel succes toe bij het vinden van een vaste baan in het onderwijs.
Ook willen we juf Nicole van harte welkom heten. We wensen haar een fijne tijd toe
op onze school. In een van de volgende wijzers zal zij zich aan U voorstellen.
KERSTDINER
De kinderen worden om 16.45 uur op school verwacht. Om 17.00 uur
gaan we met de school naar de kerk, waar om ongeveer 17.15 uur een
viering gehouden wordt. De viering wordt opgeluisterd door de groepen en de harmonie.
Na de viering gaan de kinderen weer naar school om te genieten van
het Kerstdiner dat door de ouders wordt voorbereid.
Om 19.30 uur kunnen de kinderen op school opgehaald worden. Vrijdagmorgen is er gewoon “les”.
Redactie:
directiedewereldwijzer@skozok.nl
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BEZOEK AAN HET JUNIORCOLLEGE
Groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het Junior College in Budel.
Toen we aankwamen, mochten we onze jassen ophangen.
We moesten eerst naar de aula. Toen iedereen er was, kwamen de teamleider en een juffrouw en meester.
De juffrouw deed Frans en de meester deed wiskunde.
Wij gingen eerst naar Frans. Iedereen dacht dat het moeilijk was, maar het viel best mee.
Toen we klaar waren, gingen we naar wiskunde. Daar moesten we gokken hoeveel M&M’s er in twee zakjes zaten. We moesten grafieken maken. Toen we klaar waren, mochten we de M&M’s opeten.
Daarna was het pauze en kreeg je wat te drinken en te eten.
Toen we klaar waren met de pauze, kregen we te horen wat je met de gym allemaal doet.
Daarna kregen we informatie over O&O.
We mochten ook vragen stellen aan leerlingen van het Junior College.
Het Junior College was heel leuk. Ik weet al waar ik naar toe ga en anderen ook.
Groetjes Ivan

Groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het Junior College in Budel. Toen we aankwamen, kregen wij een
rondleiding. We kregen 2 kleine lesjes over Frans en wiskunde. Iedereen dacht dat het moeilijk was, maar
dat was het niet. Nadat we die 2 lesjes hadden gehad, kregen wij een pauze. We kregen uitleg over de sportklas, het technasium, de school, havo en meer niveaus. We mochten vragen stellen aan kinderen die ervaring
hadden op deze school. Dat was het.
Gemaakt door Mike
KERSTMIS groep 3
Ook voor Kerstmis is er in groep 3 weer leuk geknutseld. We hebben van de schoorsteen een mooie schouw
gemaakt met erg leuk versierde kerstsokken die de kinderen zelf hebben gemaakt!!! Wij willen de knutselouders hier natuurlijk weer hartelijk voor bedanken.

Namens alle kinderen en leerkrachten

fijne feestdagen en de
allerbeste wensen voor:

