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AGENDA
Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart

Carnavalsvakantie

Maandag 11 maart
Maandag 18 maart

Weer naar school, hoofdluiscontrole
deze week
Kinderraad 14.00-15.00 uur

Maandag 18 en dinsdag 19 maart

Muzieklessen

Carnaval
Vrijdag 1 maart hebben we een
fantastisch Carnavalsfeest gevierd! We
zijn de dag begonnen met de
sleuteloverdracht. Vandaag waren
prins Sandjay en prinses Jamila de
baas. Er werd speciaal voor ons
opgetreden door de Valse Kraaien.
Daarna mochten de kinderen van de
groepen 1 t/m 3 optreden. Er werd
goed meegedaan met de optredens.
Na de pauze was de modeshow en
mochten de mooist verkleden
kinderen op het podium komen. Voor
de mooist verkleden kinderen was er
een prijsje en een onderscheiding van
Koning Carnaval. Koning Carnaval
kwam zelf ook optreden en daarna
mochten de groepen 4 t/m 8
optreden. Er is deze ochtend door
iedereen flink gedanst en gehost.
Kortom weer een geslaagd feest!
We wensen iedereen een hele fijne
vakantie!

Meneer Marcel
Onze conciërge Marcel zal na de Carnavalsvakantie (m.i.v. 11 maart) niet meer op
maandag werken, hij breidt zijn Bapo (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen)uit.

Bibliotheek op school
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor onze bibliotheek.
We zoeken ouders / verzorgers of opa’s / oma’s die mee willen helpen in de
bibliotheek, zodat er op maandag, dinsdag en donderdag iemand is om de
kinderen te begeleiden.
Als vrijwilliger van de bibliotheek op school help je kinderen met het zoeken naar
leuke en geschikte boeken. Je zorgt er samen voor dat de ingeleverde boeken weer
klaar in de kast staan om weer uitgeleend te worden en dat de bibliotheek er netjes
uitziet. Daarnaast ben je een aanspreekpunt voor ouders en kinderen om ze wegwijs
in de bibliotheek te maken, zodat ze in de toekomst zelfstandig boeken kunnen
lenen.
Begeleiden van het inleveren en uitlenen van boeken is onder schooltijd. De
groepen komen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00-15.00 uur langs
om boeken te lenen voor in de klas.
Zonder vrijwilligers kan de bibliotheek niet goed draaien. Kom je ons helpen?
Je kan je opgeven bij juf Anita van de administratie.
Alvast bedankt!
WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. Natuurlijk
wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. Daarom kijk je met
een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou kunnen doen.
Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving iemand is die je kan
helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders zoeken we gewoon
verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook met je of je zelf iets
voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er
voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:
 Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 in de teamkamer.
 Spilcentrum Boschdijk maandag van 11.00 – 12.00 (begane grond,
achterkant)
 Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
 De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00
Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

