
 WIST U DAT...? 

 … De Monchy vorige week 

meegedaan heeft aan de debat-

wedstrijd van Arnhem? Er deden 12 

teams mee van 9 basisscholen. Het 

Monchy-team bestond uit zes leer-

lingen van groep 7/8 en hebben het 

super goed gedaan. Ze hebben hun 

mening duidelijk naar voren gebracht 

en zijn daarmee 3e geworden! 
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 VERJAARDAGEN 

   

  28 november: Jasmin 

  3 december: Wassima 

  14 december: Dounia 

  15 december: Omar 

  16 december: Steyn 
   

 

Noa, welkom in de Regenboog (groep 1-2);  

Louay en Amani, welkom in de Jungle (groep 1-2); 

Ahmed, welkom in groep 5! 

    DE WIJKAGENT IN DE SPIL 

Wijkagent Sabrina Puijn is elke maandag in de Spil, van 

14.00-15.00 uur. “Als wijkagente ben ik vaak in de wijk te vin-

den. Ik wil graag aanspreekbaar zijn voor de mensen, want zij 

weten als geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn 

de ogen en oren van de politie.” 

U kunt met problemen en vragen over de wijk bij Sabrina te-

recht. U kunt ook bellen naar 0900-8844 (lokaal tarief) of  

mailen naar sabrina.puijn@politie.nl. Bel altijd voor spoedge-

vallen met 112.  Op www.politie.nl (onder het kopje Mijn buurt) 

vindt u alle informatie over de wijk en de wijkagent. 

 BELANGRIJKE DATA 

 

26 november:  MR-vergadering 

27 november:  Afscheid Hetty om 14.00 uur 

5 december:   Sinterklaas op bezoek  

7 december:   Ouder-kind workshop groepen 1-2 

13 december:  Studiedag; alle kinderen vrij 

14 december:  Studiedag; alle kinderen vrij 
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… de ouder-kind-workshops in alle 

groepen druk bezocht worden? Daar 

zijn we heel blij mee! We laten u 

graag zien hoe we les geven, zodat u 

weet wat we doen en waarom. 

Ook de kinderen zijn blij met de 

komst van hun ouder(s). Ze laten 

trots zien wat ze kunnen en vertellen 

hoe ze leren.  

 

... de kinderen in de ban zijn van  

Sinterklaas? Er worden in de kleuter-

groepen heel wat pepernoten gebak-

ken en de kinderen spelen met veel 

plezier in de boot.  

Op donderdag 29 november gaat 

groep 5 tot en met 8 cadeautjes voor 

elkaar kopen in Kronenburg, samen 

met de juffen en een paar ouders. 

mailto:sabrina.puijn@politie.nl
http://www.politie.nl/

