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Jarig
25 nov Marlena Mosiolek groep 1/2A 
26 nov Natalie Birhane groep 4 
29 nov Lukas Magila groep 1/2A 
1 dec Sanaa Bouhtala groep 8

Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
De Pieten zijn al volop bezig geweest in de school.
Ik hoop dat ze 5 december de Sint meebrengen.
Groetjes Juf Els

Groep 3 nieuws,
Op dinsdag 28 november gaat groep 3 naar de Rooi pannen. 
We vertrekken op school om 8.30 uur en zijn om 12.00 uur weer terug.

Groep 4 nieuws,
Groep 4 gaat donderdag 30 november de hele ochtend naar De Rooi Pannen voor een project over de 
Middeleeuwen. 
Juf Frederieke verwacht de kinderen van groep 4 gewoon ‘s ochtends op school, 
wel wil ze vragen om echt op tijd te komen. 
Om 12 uur kunt u uw kind ophalen bij school. We hebben er zin in!!



Haagpoortbrug,
Op 9 december is er feest op de Haagpoortbrug!  

De herinrichting van de Haagweg en de Nieuwe Haagdijk is klaar.
En ook de Haagpoortbrug heeft een opknapbeurt gekregen. 

De vroegere granieten beelden van de oude brug zijn terug op stenen sokkels. 
De vier beelden verbeelden het welkom,
en aan de andere kant het afscheid van de stad Breda. 
Zij vormen de kers op de taart van het project dat de route naar het centrum van Breda weer allure en 
aanzien geeft. 

Dat vieren we met een (gratis) middagvullend programma. 

Komt u ook? 
Om 12.00 uur openen wethouders Boaz Adank (Economische Zaken, Mobiliteit en Openbare Ruimte) en 
Marianne de Bie (Werk, Inkomen en Cultuur) het vernieuwde gebied. 
Een wervelende openingsact brengt de beelden op de brug tot leven, zorg dat u er bij bent!

PROGRAMMA
12.00 uur   Opening en openingsact
13.00 – 17.00 uur Ontmoet de Haagpoort

Met lekkere hapjes, smakelijke drankjes, live muziek, workshops en nog veel meer om en op het podium met 
optredens van Mister Nightlife, Percussao, Dansschool The Scene, Tommy Lips, 
Tjerry & Mariska, Dweilband De Fiepers en Panda Romance Band.

GRAAG TOT ZIENS OP 9 DECEMBER!


