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SCHOOLFRUIT.
Deze week ontvangen we de volgende fruitsoorten.
mandarijn
appel
sinaasappel
Vraagje.
Arya Mustafa, leerling van groep 3, heeft afgelopen periode zwemlessen gevolgd en mag nu afzwemmen voor haar
A diploma.
Het was ontzettend fijn dat zij steeds mee kon rijden met andere ouders.
Nu wil ze graag doorgaan met haar B diploma.
Zij zwemt in Dedemsvaart en kan nog kiezen uit verschillende momenten, maar…………………………… met wie zou zij
deze periode op een van deze tijden mee kunnen rijden?
Het gaat om de volgende tijden waar ze uit kan kiezen.
maandag:
16.20 of 17.10 uur
dinsdag:
16.20 uur
donderdag : 17.10 uur
vrijdag:
16.20 of 17.10 uur
zaterdag:
11.55 uur
We horen graag van u en hopen dat we hierin kunnen bemiddelen.
Schoolschaken.

SCHAAKLESSEN
Wil jij ook leren schaken?
Óf beter leren schaken?
Als voorbereiding op het DENKtank toernooi (eind maart) kunnen we in samenwerking met de schaakvereniging
Zuidwolde een 10-tal schaaklessen aanbieden om te leren schaken (kinderen van de groepen 5 en 6) óf beter te
leren schaken (kinderen van de groepen 7 en 8).
De 10 schaaklessen voor de beginners in de groepen 5 en 6 worden op iedere maandag in het + lokaal gegeven van
14.15 uur tot 15.15 uur. Start 6 februari.
De 10 schaaklessen voor de gevorderden in de groepen 7 en 8 worden op iedere dinsdag in het + lokaal gegeven
van
14.15 uur tot 15.15 uur. Start 7 februari.
Voor beide groepen is er, naast het leren en oefenen van het schaakspel op school, ook nog huiswerk voor thuis.
Er zijn geen kosten aan deze lessen verbonden, wel een inspanningsverplichting.

De lessen worden o.a. verzorgd door ‘meester’ Harry Horlings.
Heb je er zin in, geef je voor 3 februari op bij je juf of meester.
P.S. als na de eerste opgaveronde blijkt, dat er nog plek is voor beginners uit de groepen 7 en 8, dan
hoort u dat.

Opgave strookje inleveren bij de meester of juf
……………………………………………………………… uit groep 5 / 6 geeft zich op voor de beginners schaaklessen.

…………………………………………………………… uit groep 7 / 8 geeft zich op voor de gevorderden schaaklessen.

