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Appelrups nr. 33 28 mei 2021

Woensdag: Banaan I Donderdag: Ananas I Vrijdag: watermeloen

Schoolfotograaf
Op maandag 31 mei komt de schoolfotograaf. Vorig jaar is er van alle kinderen een portretfoto
gemaakt en groepsfoto’s. Dit jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt! Groep 8 is daarin een
uitzondering, van hen wordt ieder jaar een portretfoto gemaakt.
De foto’s zullen buiten gemaakt worden.
Dansclinics
Maandag 31 mei krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer een dansclinic van Almir.
Wij wensen de kinderen veel dansplezier!
Inloopmiddag PAX/ Ouderavond
Op 3 juni is er op het Pax Christi college een inloopmiddag. Op deze middag kun je kennis maken
met het Pax Christi College. De middag begint om 15.00 uur.
Op 4 juni is er een ouderavond. Daar zal het reilen en zeilen verteld worden.

Speelplaats
Morgen, zaterdag 28 mei, gaan we een begin maken met de
aanleg van ons groene schoolplein!
Een aantal ouders en leerkrachten zullen de handen uit de
mouwen gaan steken.
Heeft u ook zin en tijd? U bent van harte welkom!

Unit 1

Deze week zijn we uit onze ‘bubbels’ gekomen en kunnen we weer kiezen om te spelen in
de andere klas! Wat Fijn! In het restaurant hebben we al heerlijke gerechten gemaakt en
samen gegeten. Ook mogen we buiten weer allemaal samen spelen.
In de klas zijn we getallen en cijfers aan het oefenen en maken we woorden met de letter
‘R’. Oefenen jullie thuis mee?

Groep 8

Vandaag hebben de leerlingen van groep 8 de eerste les jeugd-EHBO gehad. Naast
theoretisch, zijn ze vooral ook praktisch aan de slag gegaan. Ze hebben de Rautekgreep en
de snelle kantelmethode geoefend.
Het was erg leerzaam..... de leerlingen waren heel enthousiast!
Bijlage

Als bijlage een uitnodiging om kennis te maken met de tennissport.

~ Devran Dilbaz ~ Jilano Maria ~ Fem Scheidsbach ~
~Hanifi Adiyaman ~ Antonnia Radu ~ Fadi Shatara ~
~ Juf Maaike ~

Bijlage

Maak kennis met Tennis en Sjors Sportief
ZONDAG 13 JUNI 2021 VAN 10.00 TOT 12.00
Altijd al eens tennis willen uitproberen? Onze tennisleraren laten je graag zien hoe leuk
tennis is. Kom langs en Maak kennis met Tennis. Deelname is gratis. Als je mee wilt doen
met deze leuke Maak kennis met Tennis activiteit dien je je wel aan te melden. Dit kan via de
link die je onderaan dit artikel vindt. Je kunt je aanmelden tot en met 6 juni.
Heb je nog vragen dan kun je terecht op evenementen@degelenberg nl. Je vindt de
tennisbanen tussen Dio en het zwembad.

We hopen je te mogen begroeten op deze dag en hopen dat je net zo enthousiast over
tennis zult worden als wij dat zijn.
Meld je hier aan!

