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19 januari 2018

Jarigen van de
week:

PERSONEELSDAG VERPLAATST
Onze jaarlijkse personeelsdag is verplaatst
van woensdag 23 mei naar 9 mei. Dit is de
woensdag vóór het Hemelvaart-weekend.
Gelieve dit op de kalender te veranderen!!

VROEGE LENTE……….
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PROFICIAT
Allemaal
een hele fijne dag
toegewenst!

Terwijl het wachten is op het begin van de échte
winter, lijkt het in het heuvelland al volop lente….
VSO 2 bracht afgelopen dinsdag een bezoek aan de
schaapskooi in Epen. De kinderen mochten deze
ochtend in de stallen tussen de lammetjes lopen, ze
knuffelen en ze eten geven. Kortom: een hele belevenis.

VEER KRIEGE WEER DE KRIEBELS
Afgelopen weekend werd in Maastricht Prins
Rolam I van de Tempeleers uitgeroepen, een activiteit waar we normaal gesproken geen extra aandacht aan zouden schenken, ware het niet dat…...
onze stadsprins van 2018 de zoon is van onze
collega Berthie, klassenassistente in VSO 4. Perfisia!!!
Over een tweetal weken zal Prins Rolam acte de présence geven als
wij de Prins en Prinses van de Maaskwekkers uitroepen. Komende
weken wordt er hard gewerkt aan de aankleding van ons schoolgebouw. De centrale hal ondergaat net als de rest van ons gebouw, een
totale “roed-geel-greun metamorfose”. Wie de opvolgers worden van
Prins Wesley en Prinses Julie blijft nog even een groot geheim….

Beterschap:
We wensen alle
(langdurig) afwezigen
een voorspoedig
herstel toe!

JUBILEUM-FEEST
Komende week is een viertal collega’s

Berthie, Mariëtte, Jolanda (25 jaar)
en Frans (40 jaar)
aan de Maasgouw verbonden. Op 26 januari worden de jubilarissen in
het bijzijn van familie en genodigden op school in het zonnetje gezet.
Over het dagprogramma willen we nog niet al te veel verklappen,
maar de kinderen hoeven deze dag geen
brood mee te nemen!
We wensen onze jubilarissen van harte
proficiat met hun jubileum en veel plezier
bij de activiteiten die hiermee gepaard
gaan. Na de ochtendpauze start het officiële gedeelte. Daarna volgt er een gezellige pannenkoeken-lunch met de kinderen.
In de middag is er een gevarieerd feestprogramma met kinderen, waar we niks
over willen verklappen. Dat blijft ook voor
de jubilarissen nog een verrassing.
’s Avonds is er nog met alle collega’s een
gezellig samenzijn.

LESCOMPENSATIE
22 jan. Chantal
25 jan. Inge

