WEEKBRIEF
27 november t/m 1 december 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda
Maandag 27 november
Dinsdag 28 november
Woensdag 29 november
Donderdag 30 november
Vrijdag 1 december

BOKSLESSEN, groep 5 t/m 8,
OV, 19.30 uur
KOKEN, groep 4 t/m 6,
EXTRA GYMLES, groep 1 t/m 3
Huiswerkkklas, groep 5 t/m 8
Koffie/thee-ochtend, 08.30-09.00/09.30
KNUTSELEN, groep 1 t/m 5
DANS, groep 1 t/m 3
PROEFJESLAB, groep 4 t/m 6

HARTELIJK GEFELICITEERD!
NOVEMBER

Datum:
10
16
17
18
19
19
20
29

Naam:

Groep:

Dennis van Gool (2009)
Amin Cige (2007)
Zarife Ilguy (2008)
Maissa Ashk (2011)
Amira Benayad (2007)
Ilyas Mtazi (2006)
Djawad Traore (2005)
Lorenzo Massink (2012)

4
5/6
4
1B/2B
5/6
7/8
7/8
1A/2A

NAC Street League

speler v.d. week: Djawad
Bij de NAC Junior Street League is Djawad (groep 7/8) uitgeroepen tot speler van de week. Djawad
viel op in de wedstrijd tegen Helder Camara omdat hij zichtbaar aan het genieten was en daarnaast
ook andere kinderen motiveerde.
Wij zijn als school natuurlijk heel trots op Djawad! Van harte gefeliciteerd met deze benoeming en
succes in de volgende wedstrijd!

Gratis naschoolse activiteit: knutselen
Vanmiddag start de naschoolse activiteit “knutselen” van 14.45-15.45 uur. Kinderen uit groep 1 t/m 5
gaan gezellig een uurtje knutselen met een juf van de Nieuwe Veste. De activiteit wordt gratis
aangeboden voor kinderen van de Liniedoorn.

Koffie/thee ochtend ouders
De koffie/thee-ochtend wordt steeds drukker bezocht! Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.
Vanmorgen zei een van de moeders: “wat is dit gezellig”.
Komt u ook een keer gezellig koffie of thee drinken? Voor de jonge kinderen is er eventueel ranja.
De koffie/thee ochtend is iedere vrijdag vanaf 08.30 uur. Wanneer u geen oppas heeft is dat GEEN
probleem. Jonge kinderen mogen meegenomen worden.

Kerstmusical
De feestmaand december komt er weer aan. In verband met het kerstfeest zijn we begonnen met
het instuderen van de kerstmusical. Vanuit alle groepen doen er kinderen mee. De musical wordt
met kerst opgevoerd voor kinderen EN OUDERS!

Schoolfruit
Vorige week zijn we gestart we met het uitdelen van schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag.
Met EU-Schoolfruit ontvangen we als school 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit
stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas! De kinderen hebben deze week een
radijs, peer en sinaasappel gegeten.

Jeugdsportfonds Breda
Het Jeugdsportfonds Breda geeft sportkansen aan
kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld
is om lid te worden van een sportvereniging. Voor deze
kinderen betaalt het fonds de contributie en attributen.
Hoe werkt het Jeugdsportfonds Breda?
- Je kan een aanvraag indienen wanneer het kind
vanwege de financiële thuissituatie niet kan deelnemen
aan een sportactiviteit.
- Via een intermediair* komt de aanvraag binnen bij het Jeugdsportfonds.
- Als een aanvraag wordt goedgekeurd, vraagt het fonds de factuur op bij de
vereniging en betaald deze rechtstreeks aan hen.
- Ook is het mogelijk om naast de contributie de aanschaf voor attributen
vergoed te krijgen. In dat geval wordt er een waardebon gemaakt die kan
worden verzilverd bij een plaatselijke winkel.
*Een intermediair is een
tussenpersoon die professioneel
betrokken is bij de begeleiding van het
gezin of het kind. Bijvoorbeeld
maatschappelijk werk, het centrum
voor Jeugd en gezin,
schuldhulpverlening, huisarts, school
en de wijk coach. Zo kun je onder
andere terecht bij het (inloop)spreekuur van de School CJG’er, het
inloopspreekuur van Zorg voor Elkaar Breda en bij Stichting leergeld Breda
Meer informatie?
Vragen over de aanmeldprocedure of over het Jeugdsportfonds? Neem
contact met ons via breda@jeugdsportfonds.nl. Op
www.jeugdsportfonds.nl/breda vind je meer informatie over het fonds
en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding
(spelregels). Liever muziek spelen, dansen, DJ les volgen, scouting of
andere culturele activiteiten ondernemen? Dan is er het
Jeugdcultuurfonds Breda

Jeugdcultuurfonds Breda

geeft cultuurkansen aan kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen
waar onvoldoende geld is om deel te nemen aan culturele activiteiten zoals muziek,
dans, theater, tekenen, scouting, DJ les enz. Voor deze kinderen betaalt het fonds
het lesgeld en indien mogelijk de attributen.
Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds?
• Een ouder/verzorger kan een aanvraag indienen wanneer het
kind vanwege de financiële thuissituatie niet kan deelnemen
aan een culturele activiteit.
• Via een intermediair* komt de aanvraag binnen bij het
Jeugdcultuurfonds Breda.
• Als een aanvraag wordt goedgekeurd, vraagt het fonds de
factuur op bij de aanbieder en betaald deze rechtstreeks aan
hen.
• Ook is het mogelijk om naast het lesgeld de aanschaf voor
attributen vergoed te krijgen. In dat geval wordt er een
waardebon gemaakt die kan worden verzilverd bij een
plaatselijke winkel.
*Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de
begeleiding van het kind. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, het centrum voor Jeugd
en gezin, schuldhulpverlening, huisarts, school en de wijk coach. Zo kunt u onder
andere terecht bij het (inloop)spreekuur van de School CJG’er, het inloopspreekuur
van Zorg voor Elkaar Breda en bij Stichting leergeld Breda .
Meer informatie? Vragen over de aanmeldprocedure of
over het Jeugdcultuurfonds Breda? Neem contact met ons
via breda@jeugdcultuurfonds.nl. Op
www.jeugdcultuurfonds.nl/breda staat meer informatie
over het fonds en de voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een vergoeding (spelregels).
Wil je liever sporten?
Kijk dan op www.jeugdsportfonds.nl/breda

