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Belangrijke data:

woensdag
maandag
maandag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
maandag

14 november ‘18
19 t/m vrijdag 23 november ‘18
3 december ‘18
5 december ‘18
20 december ‘18
21 december ‘18
22 december ’18 t/m 6 januari ‘19
7 januari ‘19

Leerlingen vrij ! Studiedag team
Eindonderzoek schoolverlaters door OPDC
Jeugdarts GGD spreekuur
Sinterklaas op school
Kerstviering
Afscheid meester Zinnemers
kerstvakantie
Jeugdarts GGD spreekuur

EU Schoolfruit
Vanaf 14 november tot en met april doet onze school weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De
kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de
klas. Op de woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen tijdens de kleine pauze verschillende
soorten fruit of groenten.
De ervaring leert dat het door de kinderen enthousiast wordt ontvangen en alles wordt geproefd en
opgegeten! Voor veel leerlingen een echte succeservaring!
Denkt u eraan dat u uw kind op deze dagen geen of minder fruit
meegeeft? Als u meer wilt weten dan kunt u kijken op de website:
www.euschoolfruit.nl
Samen gaan we op weg naar een lekker en gezond schooljaar!
Sint Maarten
De groepen hebben weer mooie lampionnen gemaakt. Namens het
schoolteam hopen we dat de kinderen een plezierige
Sint Maarten hebben gehad.

.

www.sbo-catamaran.nl, administratie@sbo-catamaran.nl, 0591-613899

woensdag 5 december ’18 - Sinterklaas
Op woensdag 5 december komen Sinterklaas en zijn
zwarte Pieten bij ons op school. Nadere informatie volgt nog.

Clinic floorbal en basketbal
Deze maand organiseren we voor de Orka’s, Kreeften en Barracuda's op dinsdag twee keer een clinic
floorbal( een binnenhockeyspel).
Voor de Walvissen, Pinguïns en Albatrossen hebben we op de donderdag twee maal een basketbal clinic.
Beiden zijn in samenwerking met onze vakleerkracht door Special Heroes geregeld en worden gegeven
door echte specialisten. Verder in het schooljaar komen nog meer clinics ook voor de andere groepen.
We hopen dat uw kind hier veel plezier aan beleeft en wie weet een stap richting het verenigingsleven
maakt.
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