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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Afgelopen donderdag is het zwangerschapsverlof van juf Joan ingegaan. Zij heeft met een gezellige
baby-shower afscheid genomen van haar groep. Gelukkig hebben wij juf Karuna bereid gevonden
de maandag en dinsdag voor groep 8 te staan. Woensdag t/m vrijdag staat de vaste leerkracht juf
Imre voor deze groep. Een en ander houdt in dat juf Karuna niet meer op de maandag in groep 7B
kan staan. Voor deze vacature zoeken wij nog een leerkracht. Mocht u iemand weten, die een dag
les kan geven in een bovenbouwgroep, geef dat dan alstublieft aan ons door.
Wij wensen juf Joan een heel fijne tijd toe in deze laatste periode van haar zwangerschap.
LEESPALEIS
Dinsdag 6 februari vinden er in de aula twee voorstellingen plaats onder de naam “Leespaleis”.
Theater Stuiter voert deze voorstellingen uit. De groepen 3 t/m 7 zullen bij één van beide
voorstellingen aanwezig zijn.
Na eerdere producties over de Nederlandse geschiedenis in de 16e, 17e en 20ste eeuw duikt Theater
Stuiter nu met “Leespaleis” dieper in het verleden en beantwoordt de vraag: wat hebben de
Romeinen ons gebracht aan verhalen, informatie en de mogelijkheid om dit allemaal te bewaren.
TALENTSHOW IN DE OMVAL
Van Mario Semeleer (Stichting Welzijn Diemen)
Op zondag 4 februari wordt het jaarlijkse Open Podium georganiseerd. Tijdens het Open Podium
vindt ook een talentshow plaats, die bedoeld is voor de jeugd van 6 tot 14 jaar.
Om 10.00 uur is er een voorronde in de theaterzaal van De Omval. Een jury zal uit alle deelnemers
een aantal goede presentaties selecteren. Deze kinderen mogen diezelfde dag om 15.45 uur in de
finale van de talentshow optreden. In deze finale zal de jury de prijzen toekennen.
Mochten er kinderen zijn, die zich hiervoor willen opgeven, dan kun je dat doen door een
mailbericht te sturen aan d.vanwesel@welzijndiemen.nl. In het mailtje moet je je naam, adres en
leeftijd opgeven. Schrijf er ook in wat voor soort presentatie gegeven wordt en of je eventueel lid
bent van een dansschool of een muziekschool.
DIEMERCROSS
Van Jos Muller (Coördinator Team Sportbedrijf)
Op zondag 11 februari vindt de DiemerCross plaats in het Diemerbos, voor kinderen tot en met 12
jaar. Aanvang is 11.30 uur, de kosten zijn € 7,00. De afstand van deze jeugdcross is 1900 meter.
Zie voor meer informatie: www.diemercross.nl
MAANDKALENDER
Januari:
Woensdag 31: Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij!
Februari:
Dinsdag 06: Leespaleis, een theatervoorstelling voor de groepen 3 t/m 7.

