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Protocollenboek
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www.maasgouw.nl

VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Op school hebben wij uitgebreide protocollen waarin beschreven
staat hoe te handelen bij bepaalde
ziektes, aandoeningen en hygiëne afspraken.
Deze afspraken zijn gebundeld in een
protocollenboek.
Wij zullen dit protocollenboek binnenkort op onze website plaatsen zodat U
als ouders ook op de hoogte bent van
protocollen en afspraken.

Activiteitenweek
Over twee weken, vanaf 19 juni, staat de activiteitenweek op het
programma.
Een keur aan actieve of activerende belevenissen staan weer op
het programma.
Zo gaan we onder andere met de huifkar, naar de boerderij, worden geactiveerd met wellnessactiviteiten, gaan naar de binnenspeeltuin, bezoeken knuffelezels, toveren het zwembad om tot
een snoezelzwembad, kunnen gebruik maken van jacuzzi’s, enz.
De kinderen worden bijna de hele week schoolbreed ingedeeld.
Op woensdag nemen we een rustdag en kunnen we chillen in een
heuse bioscoop mét popcorn.
De week wordt afgesloten met een swingende feestmiddag.
Volgende week volgt er nog enig nieuws in de maaskwekker. In de
loop van de week ontvangen jullie ook
meer informatie omtrent eten en eventuele zwemspullen of uitstapjes.
We hopen op een lekker weertje die de
activiteit optimaal bevordert!

Beterschap:
We wensen
Yassine, Roger,
Vinnie
en
onze collega’’s
Hans,Cécile, Callie, Jack
en Guido
een heel voorspoedig herstel toe!

LesCOMPENSATIE

Ankeractiviteit

Voor het filmpje van de ankeractiviteit kunt U deze link
gebruiken: https://youtu.be/GIZKVlJHtS4

Telefoon:
043-6018181
Email:
info@maasgouw.nl

Mirthe M.
Senna
hr. Frank

Spreuk(en) van de week
Op maandag zegt Rosanne tegen Tamara, dat ze haar, Shirley en
Ellie ( uit Brabant) de liefste juffrouwen van de hele school vindt.
“Dat Ellie zoveel praat, hoort er nu eenmaal
bij”, kwam er achteraan. Op woensdag was
Ellie weer op school en vroeg aan Rosanne, wie
er zoveel praatte op school. Rosanne begon te
lachen, maar zei niks. Toen Ellie het nog een
keer vroeg, zong Simone op de achtergrond
“………en dan denk ik aan Brabant………”
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