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Jarig
De jarigen van deze week:
23 sept Jihan Al Morabit groep 5
26 sept Kauwthar Ahdidouch groep 6
26 sept Ralph van het Hul groep 8 
28 sept Chentinò van Deelen groep 4 
28 sept Lina Faqari  groep 7

Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
De sportdag komt eraan en de start van de kinderboekenweek.
Genoeg te doen dus. Veel plezier!
Groetjes Juf Els

Sportdag,
Sportdag 27 september 2017. De kleuters worden om 9.00 uur op de speelweide bij het speelbos aan de 
bouvignedreef verwacht. Om 12 .00 uur kunt u ze hier weer ophalen. 
Groep 3 t/m 8 gaat naar Sprint (Dr. Schaepmanlaan 4, 4837 BW Breda).
Zij worden om 8.45 uur verwacht en om 12.15 uur is hun sportdag afgelopen. De kinderen krijgen één keer 
drinken en iets lekkers, daarnaast mogen ze zelf wat te drinken en een tussendoortje meenemen. Let er 
wel op dat het drinken in een pakje of plastic fles zit. De sportdag is buiten dus zorg voor warme sportieve 
kleding. Sieraden en waardevolle spullen mogen thuis blijven. 
We hopen op goed weer en vele atletiek diploma’s! 

Groep 3 nieuws,
D’ Shawn en Luolo hadden bedacht dat we de letters 
die we leren ook met ons lijf kunnen maken. Dit moesten we natuurlijk uitproberen!



Beste jongens en meisjes, 
Binnenkort is het weer Kinderboekenweek 
en die wordt dit jaar GRUWELIJK ENG!!

Misschien heb je deze poster al in de gangen zien hangen en 
ben je nieuwsgierig geworden waarvoor die is…?

Bij de opening van de KINDERBOEKENWEEK op dinsdagmiddag 3 oktober houden we een 
kostuumwedstrijd. 
Er valt een GRUWELIJK ENGE BOKAAL te winnen voor wie het meest ENG of GRIEZELIG 
verkleed naar school komt. 
Dus … welk BOEKFIGUUR word jij? Foeksia de Miniheks, Dolfje Weerwolfje, Harry Potter of 
weet jij nog iets veel originelers te verzinnen?

Je meneer of juf gaat er in de klas nog meer over vertellen! 
Wij zijn heel benieuwd hoe jij straks op de catwalk verschijnt!
Werkgroep Kinderboekenweek.

Kinderboekenweek,


