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Aanbieding van de bieb
Graag wil ik u wijzen op het volgende: Junior Einstein is via de Bibliotheek gratis beschikbaar.
Het is geschikt voor alle kinderen, in alle groepen en voor alle vakken. Ze kunnen hiermee de vakken
oefenen die ze moeilijk vinden of gewoon lekker leren wat ze zelf leuk vinden. Er zijn mogelijkheden
voor online oefenen, maar ook om materialen te printen of om uitleg video’s te bekijken.
In de bijlage vindt u het informatiebericht met de link naar Junior Einstein.
Met vriendelijke groet,
Joyce Kooreman
Bibliotheek Heusden

Sintviering

Kerstviering

Sinterklaas was dit jaar weer in het land en zelfs
op de JPS. Wel weer op een speciale manier.
In de onderbouw zijn alle kinderen op bezoek
geweest bij de Sint, volop gezongen en gedanst!
In de bovenbouw zijn de kinderen druk in de
weer geweest met het maken en uitpakken van
de surprise. Het zag er allemaal spik en span uit!
Ook op afstand konden kinderen meegenieten in
het feestgedruis. Het was weer een geslaagde
dag. Tot volgend jaar Sinterklaas en pieten.

Op donderdag 23 december vieren we de
kerstviering op school.
De kinderen mogen allemaal in feestelijke
kerstkleding naar school komen.
Hierbij kunt u denken aan: een foute kersttrui, een
kerstmuts/haarband of nette feestkleding.
De kinderen krijgen van de OV een lekkere
traktatie en vanuit school zal het schoolfruit
uitgedeeld worden.
‘s Middags zullen we met de kinderen in de klas
lunchen en om de lunch extra feestelijk te maken
mag u de lunchtrommel met boterhammen van uw
kind aanvullen met wat lekkers.
Hierbij kunt u denken aan: een eitje, kerstkransje,
kerstbrood etc.
Na de kerstviering start voor alle kinderen de
kerstvakantie want op vrijdag 24 december zijn alle
kinderen vrij van school.
Wij kijken uit naar een gezellige kerstviering en
voor straks alvast een fijne vakantie en een
prettige jaarwisseling!

Voorleeskampioen JPS
Vandaag hebben gr. 5 t/m 8 de finale van
de voorleeswedstrijd vanuit hun klas
bijgewoond (via Teams). Vier lln. van gr. 7
en 8 namen het tegen elkaar op. Ze hebben
het alle vier supergoed gedaan! We
feliciteren Chablis met de winst! Zij mag
11 feb. in de Voorste Venne onze school
vertegenwoordigen
voor de
Gemeente
Heusden,
veel succes
Chablis!

Passend lezen – superboek.nl
Leesplezier voor leerlingen die moeite
hebben met lezen!
Zie de bijlage voor meer info.
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En ook nog..
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(Info: www.pgheusden.nl)

