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Agenda
Donderdag 11 januari
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 16 januari
Woensdag 17 januari
Donderdag 18 januari
Donderdag 18 januari

Nieuwsbrief 16
Hieperdebieb - Leesuurtje groep 4 t/m 8
Centrale voorlichting Voortgezet Onderwijs
Centrale voorlichting Voortgezet Onderwijs
Dependance - Damuurtje groep 6 t/m 8
Nieuwsbrief 17

Triest bericht
In de kerstvakantie heeft ons het trieste bericht bereikt dat Elowyn Melis-Pertijs, voormalig juffrouw
van de John F. Kennedy, is overleden. Ze heeft op de John F. Kennedy haar LIO-stage gelopen in
groep 1-2 en vervolgens les gegeven in groep 4 en 5. Een aantal van onze leerlingen in de
bovenbouwgroepen hebben nog bij haar in de klas gezeten. Wij vinden het daarom belangrijk om u
van het overlijden van juffrouw Elowyn op de hoogte te brengen. Namens de school is de familie veel
sterkte toegewenst met dit verlies.
MR-vergadering
Op de jaarkalender staat dat op maandag 15 januari de volgende MR-vergadering
plaatsvindt. We willen u graag informeren dat deze vergadering is verplaatst naar
woensdag 24 januari.

Spelenkermis groep 3-4-5
Regelmatig worden door de studenten van de opleiding CIOS activiteiten georganiseerd voor kinderen.
Op maandagmorgen 22 januari gaan de groepen 3 - 4 - 5 naar het CIOS voor de Spelenkermis. De
studenten van het CIOS hebben voor onze kinderen sportieve en leuke activiteiten bedacht.
Deze Spelenkermis vindt gewoon onder schooltijd plaats. De kinderen hoeven die maandagmorgen
geen fruit of drinken mee naar school te nemen, dit wordt door het
CIOS verzorgd.
Wij wensen de kinderen een leuke en sportieve morgen toe!
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De oudervereniging presenteert

De disco zal gehouden worden in de aula van de Dependance.
Er is een disco voor de groepen 1 – 4 van 18.00 uur tot 19.30 uur
Entree voor de disco groepen 1 – 4
€1,50 per persoon (dit is inclusief onbeperkt ranja en een gratis zakje chips of snoep).
Tijdens deze disco kan GEEN extra snoep en/of chips worden gekocht.
De disco voor de groepen 5 - 8 van 20.00 uur tot 22.00 uur
Entree voor de disco groepen 5- 8
€ 1,00 per persoon (dit is inclusief gratis ranja)
Tijdens deze disco is er ook snoep en/of chips te koop.
De kinderen dienen na de disco te worden opgehaald door een volwassene.
Het is niet toegestaan om tijdens de disco mobiele telefoons te gebruiken.

De verkoop van de kaartjes is op de volgende dagen:
Maandag 15 januari 15.00 uur, hoofdgebouw
Dinsdag 16 januari 15.00 uur, hoofdgebouw
Woensdag 17 januari 12.00 uur, hoofdgebouw
Donderdag 18 januari 15.00 uur, hoofdgebouw
Vrijdag 19 januari 15.00 uur, dependance
Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 19 januari.
De oudervereniging.
Poffertjesbingo bij JCBiesdonk
Op zaterdag 13 januari organiseert de Jeugd Centrale Biesdonk een plaatjesbingo
voor kinderen vanaf 4 jaar. Omdat het plaatjes zijn i.p.v. cijfers kunnen ook de hele
kleintjes (met een beetje hulp van papa of mama) meedoen. We draaien 8 rondes,
kosten per ronde is 25 cent. Elke ronde heeft 3x kans op een leuke prijs. Neem
lekker je vriendjes en vriendinnetjes, neefjes en nichtjes mee.
Omdat het de eerste bingo van het jaar is, zorgen wij voor poffertjes.
Plaats waar je moet zijn: gemeenschapshuis “de Biesdonk” aan het Belgiëplein 8.
Zaal gaat open om 13.45 uur, we zijn ongeveer om 16.00 uur klaar.
Hoop jullie op zaterdag te zien. Kijk ook eens op onze website www.jcbiesdonk.nl en geef je op. Dan
ben je altijd op de hoogte van de volgende activiteit.
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