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Jarigen van de
week:
30 jan. juf.Christel
30 jan. juf.Eefje

CARNAVALSAGENDA
c.v. de MAASKWEKKERS
De centrale hal ondergaat net als de rest van ons
gebouw, een totale “roed-geel-greun metamorfose”.
Alles wordt in gereedheid gebracht om ons nieuwe
Prinsenpaar op 2 februari a.s. welkom te heten in
de hooftempel van de Maaskwekkers.
In de week voor carnaval wordt iedere schooldag
gezamenlijk afgesloten in de hal met het Carnavalsliedje “Gewoen e
vastelaovendsleedsje”. Om helemaal in de stemming te komen zal
het Mestreechs Seniorenorkest op woensdag 31 januari hun
(inmiddels traditionele) carnavalsconcér op de
Maasgouw ten gehore brengen.
Het programma voor 9 februari is gelijk aan
afgelopen jaar. ‘s Morgens wordt alles in gereedheid gebracht voor “uzze boonte störrem”;
we trekken met de kinderen in optocht over ons
schoolterrein en de algemene parkeerplaats. ‘s
Middags staan er weer optredens van de klassen gepland. Wat ze
gaan instuderen…? Dat blijft een verrassing; wel zouden we het fijn
vinden als hierbij veel publiek aanwezig is!

Ouders/verzorgers zijn 9 februari
’s middags dus van harte welkom!

We wensen onze
twee collega’s
van harte
PROFICIAT!

Beterschap:
We wensen alle
(langdurig) afwezigen
een voorspoedig
herstel toe!
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Op woensdag 31 januari a.s. “is ’t weer
zoe wiet!” Dan verzorgt het Maastrichts
Senioren Orkest de aftrap voor onze
vastelaovend. Het bijna 40-koppige orkest zorgt dan voor de “warming-up” van ons
carnavalsfeest met medleys van bekende carnavalsliedjes waarbij marsen en walsen elkaar
in rap tempo afwisselen. Sjiek dat de muzikale senioren ook dit jaar
weer acte de préséance geven op school.

NIEUWE REVALIDATIEARTS
Onze revalidatiearts Jeroen Bekkers krijgt op Adelante
een ander takenpakket en zal zijn werkzaamheden hier
overdragen aan zijn collega Peter Heuts. Peter start zijn
werkzaamheden op de Maasgouw op donderdag 8 maart.
We wensen hem veel werkplezier toe!

SPREUK VAN DE WEEK…
Op maandagen worden wekelijks de kistjes met
schoolfruit– en groente afgeleverd. Deze week zaten
er worteltjes in het pakket. Florence loopt er langs
en Frans vraagt of ze een worteltje wil.
Florence is héél resoluut in haar reactie:
“...Worteltjes….? Die zijn voor de konijnen….!”

LESCOMPENSATIE
Komende week staat er
geen compensatieverlof
ingepland.

