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VOORLEESKAMPIOEN!
Heel trots zijn wij op onze kersverse
voorleeskampioen!
Hieronder heeft hij een stukje geschreven van de
belevenis.
Ik, Naoufal L’marzguioui had de voorleeswedstrijd in
de klas gewonnen, daarna moest ik op school Oost
tegen groep 8b,7a,7b,6a,6b lezen. Ik had ook op
School Oost gewonnen! Ik moest School Oost
vertegenwoordigen in Hoogerheide. Er waren
zeventien andere scholen bij vanuit Bergen Op Zoom
en Lepelstraat. Er waren twee rondes, in de eerste
ronde hadden er tien kinderen gelezen. Ik was als
zesde aan de beurt. Daarna hielden we met z’n alle
pauze. Om 5 over half elf gingen we terug en begon
te tweede ronde. Er waren hele goede lezers in de
tweede ronde. Het was heel spannend!! Rond een
uur of een waren we klaar, de prijs uitreiking begon.
YES, ik heb gewonnen; School Oost is door!!
16 maart mag ik meedoen aan de provinciale finale in
de buurt van Tilburg.

NAOUFAL L’MARZQUIOUI
VOORLEESKAMPIOEN 2019

OVERBLIJFMOEDERS GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar lieve, enthousiaste vaders, moeders,
opa’s of oma’s, die samen met ons één of meerdere malen
tussen de middag voor de kinderen van Algemene School Oost
een gezellige overblijf willen organiseren.
Wij bieden een gezellig team en een onkostenvergoeding.
Lijkt het je wat? Of wil je meer informatie? Neem dan contact
met ons op via 0164-682662 of via
info@mamaloekinderopvang.nl
Daar zitten drie musjes in ’t sneeuwwitte woud.
Hun hartjes zijn warm en hun staartjes zijn koud.
Ze slapen er onder het sneeuwwitte dek.
De middelste mus heeft de warmste plek.
Ze wachten op iets dat hun buikje vult.
De middelste mus heeft het meeste geduld.
Waarom mag die éne in ’t midden, juist hij?

En WILLEN die andere twee wel opzij?
Dat willen ze best, hoor, en weet je waarom?
Ze zitten een poos, en dan ruilen ze om!
Dan mag er een ander in ’t midden, en dus
is elk op zijn beurt weer de middelste mus.

KOFFIE INLOOP BLOMLAAN!
VRIJDAG 22 FEBRUARI A.S.
Op vrijdag 22 februari a.s. houden we weer een koffie inloop aan de Blomlaan.
Ouders en verzorgers van onze groep 1 t/m 4 leerlingen zijn dan van harte welkom
om een kopje koffie of thee te blijven drinken na het brengen van hun kind(eren).
Een mooi moment om andere ouders te leren kennen en kennis te maken met onze
onderwijs-ambassadeurs. Een gezellig samenzijn tussen 8.45 uur en 9.30 uur.

OPGELET!
Maandag 18 februari a.s. zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 de hele dag
vrij in verband met een studiedag van het personeel!
Op vrijdag 1 maart a.s. is het Vastenavendviering. We hanteren die dag een
continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur. Het programma van die dag leest u
tijdig in de Infoost!

DWEILBANDJE GEZOCHT!
Wij zijn met smart op zoek naar een dweilbandje dat op
vrijdag 1 maart a.s. tijdens de Vastenavendviering op onze
school kan komen spelen.
Kunt u ons hiermee helpen? Geef het dan even door aan juf
Inge van de administratie.

SPORT KORT!
Dejan uit groep 5b van juf
Lisette en juf Ingrid de G. heeft
op 20 januari jl. zijn A-diploma
zwemmen behaald!
Nya uit 3a van juf Marjon heeft
het C-diploma behaald.

TOPPIE GEDAAN!

I

VRIENDEN
MAKEN

WEEK 21

