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Vrijdag 12 januari 2018

Hoera!

Verjaardagen
16 januari Zoë Groep 7/8

Van harte gefeliciteerd!
Alle groepen
Wist u dat?
Schrijf je in voor de JeugdSportPas!
De kerstvakantie is net voorbij en ook dit jaar kunnen de
kinderen zich weer aanmelden voor de voorjaarsronde van de
JeugdSportPas. Met de JeugdSportPas krijgen de leerlingen
de kans om bij een vereniging vier lessen voor € 6,- uit te
proberen zonder direct lid te worden. Door aan verschillende
sportactiviteiten deel te nemen kunnen de kinderen direct of
op een later moment een bewuste sportkeuze maken. Een
goed moment dus om de sport te vinden die goed bij je past.
De JeugdSportPas wordt in samenwerking met de lokale
verenigingen georganiseerd door Sportservice WestFriesland. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen
deelnemen aan een uitdagend sportaanbod. In week 2
worden de roosters op school uitgedeeld en de kinderen
kunnen zich vervolgens digitaal inschrijven vanaf 15 januari
tot en met 12 februari via
https://jouw.teamsportservice.nl/west-friesland. Staat de les
niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit.
Houd de website in dat geval goed in de gaten want mogelijk
komt er een extra les.
Groep 1/2

Nieuws uit groep 1/2

Dylan, Tygo en Jannika zijn vier jaar geworden!
Van harte welkom in onze groep en wij wensen jullie veel
plezier op school!

Judith heeft een zusje gekregen!
Ze heet Josephine en wij mochten haar afgelopen dinsdag in
de klas bewonderen!
Van harte gefeliciteerd en veel geluk met jullie prachtige
dochter!
Groep 1 werkt de komende tijd over winter en dieren.
Wij beginnen met een verteltafel waar de kinderen het verhaal
van Kikker en het nieuwjaar mogen naspelen. Dit verhaal
speelt zich af in de sneeuw.

Groep 2

Wij zijn op zoek naar nieuwe, kleine plankjes voor de
timmertafel.

Groep 2, 3 en 4

Groep 2 , 3 en 4 werken over wintersporten en de
Olympische Spelen.
Groep 2 richt een sportwinkel in. Groep 3 en 4 doen weer
andere activiteiten rondom de Spelen. Als u spullen, boeken
of andere materialen hebt passend bij ons thema mag uw
kind dat mee naar school nemen

Groep 7/8

Nieuws uit groep 7/8
Bezoek De Dijk
Op donderdag 18 januari gaan we op bezoek bij De Dijk in
Medemblik. De bus brengt om rond 15.30 weer terug naar
Abbekerk. We zijn rond 16.00 uur weer terug in Abbekerk.

Toetsen komende periode
Voor de komende periode staan er enkele toetsen gepland,
namelijk:
Donderdag 25 januari toets Engels Unit 1
Donderdag 1 februari spelling zinnendictee blok 3
Vrijdag 2 februari geschiedenis blok 2
De leerlingen hebben de woorden en samenvatting mee naar
huis gekregen of krijgen deze de komende week mee.
Succes met leren!

Fijn weekend!

