WEEKBRIEF
13 t/m 17 november 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda
Maandag 13 november

Dinsdag 14 november

Woensdag 15 november
Donderdag 16 november
Vrijdag 17 november

Inloop ouders
BOKSLESSEN, groep 5 t/m 8,
MR: 19.30 uur
Gastles kindertelefoon, groep 5 t/m 8
KOKEN, groep 4 t/m 6,
EXTRA GYMLES, groep 1 t/m 3
Start schoolfruit
Huiswerkkklas, groep 5 t/m 8
Koffie/thee-ochtend, 08.30-09.00/09.30
Start: KNUTSELEN, groep 1 t/m 3
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

Gratis naschoolse activiteit: knutselen
Afgelopen week zijn verschillende naschoolse activiteiten gestart. Vrijdag 17 november start
de activiteit “knutselen” voor groep 1 t/m 3. Er zijn briefjes uitgedeeld zodat kinderen
opgegeven kunnen worden.

Koffie/thee ochtend ouders
Iedere vrijdag van 08.30-09.00/09.30 met directeur en MR ouders. Wanneer u geen oppas heeft is
dat GEEN probleem. Jonge kinderen mogen meegenomen worden. KOMT U OOK EEN KEER??

Kerstmusical
De feestmaand december komt er weer aan. In verband met het kerstfeest zijn we deze week
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
Deze week starten we met het uitdelen van schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. Met EUSchoolfruit 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!

Kindertelefoon
De kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen dinsdag een gastles over dec kindertelefoon. De Kindertelefoon
is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. Word je gepest,
heb je een vraag over verliefdheid of verkering, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je
bellen of chatten met De Kindertelefoon. Als kinderen bellen met hoeven ze niet de echte naam te
zeggen, want De Kindertelefoon is anoniem. Ook wordt ook nooit iets doorverteld!

Peutertuin
Het gaat erg goed met de aanmeldingen van peuters voor de voorschoolse opvang. De eerste groep
zit vol en ook voor de 2e groep zijn al meerdere aanmeldingen.
Om te voorkomen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst kunt u uw kind al vroegtijdig inschrijven.
Ben er dus op tijd bij!

De Kinderboekentuin
Volgende week woensdag 15 november komt Hetty van den Goorbergh uit Teteringen (!) haar
zelfgeschreven prentenboek voorlezen in De Kinderboekentuin, de nieuwe kinderboekwinkel in
Breda aan de Speelhuislaan 80. Iedereen die het leuk vindt om daarbij te zijn is van harte welkom.
Hetty begint om 15:30 uur, dus zorg dat je er op tijd bent. Uiteraard kun je het boek kopen in de
winkel. Als je het leuk vindt, wil ze jouw boek wel signeren. Heb je het boek al en wil je toch graag
een handtekening, breng het gewoon mee.
Zien we je dan?

