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Wisten jullie dat..., 
... juf Linda ten huwelijk is gevraagd door Fodé?
... hij echt op zijn knieën is gegaan?
... de kinderen van groep 8 dinsdag de Drempeltoets doen?
... de eerste groep klaar is bij Playing for succes?
... zij het heel erg leuk hebben gehad en dat na de vakantie 
J'Dion, Dilek en Monsef gaan starten.
... Angelica er de hele volgende week niet is ivm onderzoeken. 
Wij wensen haar veel succes en wat zullen we haar missen in de 
gezellige kerstweek voor de vakantie!

Hallo allemaal,
Dit is de laatste weekbrief van 2015.
Namens het hele team wens ik jullie fijne feestdagen en 
zie ik jullie volgend jaar (4 januari 2016) weer terug op school.
Fijne vakantie allemaal!
Groetjes Juf Els

11 december 2015

Als het oude jaar verdwijnt 
en het nieuwe jaar verschijnt,
wens ik je heel veel fijne dingen 
en duizend liedjes om te zingen.
Het oude jaar is bijna klaar,
alvast een gelukkig nieuwjaar

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
groep 6
16 dec. Ibrahim Abdulrahman Ali
groep 1-2C
20 dec. Fernando Biefer 
groep 5
21 dec. Asiyegul Manyanli 
Van harte gefeliciteerd !

Jarig
De jarigen van deze vakantie zijn:
groep 1-2B
23 dec. Jady van Poppel
groep 6
24 dec. Abdi Dheel Osman 
25 dec. Jorinke van Zundert 
groep 4
27 dec. Djarno Schadee
groep 5
28 dec. Melany van Zand 
groep 1-2C
31 dec.Salmaan Shikhey 
groep 4
3 jan. Raf Poppelaars 
Alvast van harte gefeliciteerd !



Even voorstellen,
Mijn naam is Carien Soethoudt
en ik ben jullie leesconsulent.

Wat is mijn rol als leesconsulent op jullie school?
Ik vorm de schakel tussen Bibliotheek Breda
en de leescoördinator van de school.
Samen proberen we de kinderen enthousiast te maken om meer te gaan lezen.
Naast mijn uren van leesconsulent werk ik elke
woensdagmiddag in Bibliotheek Zuid aan de Allerheiligenweg.

Mijn favoriete boek is; Matilda van Roald Dahl.

Hoe ben ik te bereiken?
Ik werk 2 uur per week voor jullie school.
Meestal ben ik er op dinsdag- of vrijdagmiddag.
Als leesconsulent werk ik intensief samen met 
de leescoördinatoren van jullie school en dat zijn 
juf Ans van Deelen, juf Miriam van der Heijdt en meneer Peter van Gestel .
Voor vragen kun je ook terecht bij de leescoördinatoren


