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Hallo allemaal,
Al meer dan 70 mensen hebben de Weerijs-app gedownload.
Heb je hem nog niet? Download hem dan snel van je app-store dan 
blijf je op de hoogte van het laatste nieuws!
Groetjes Juf Els

20 mei 2016

Ggd onderzoek,
In de week van 4 juli en in de week van 11 juli komt de GGD gezondheidsonderzoeken 
afnemen op onze school. Dit geldt voor alle kinderen geboren in 2010 en in 2005. 
De doktersassistentie krijgt een rustige ruimte binnen de school toegewezen 
om de kinderen te onderzoeken. 

Groep 8,
Groep 8 heeft deze week bezoek gehad 
van bureau halt. 
Niet omdat er iemand kattekwaad 
uitgehaald had hoor . 
Zij hebben een voorlichting 
gekregen hoe je je het veiligst 
online kunt gedragen .

Schoolgeld,
Gelukkig hebben al veel mensen hun schoolgeld betaald. Maar nog niet iedereen. 
Wel doen hoor! Want we willen graag iedereen mee op schoolreis!

Ga mee op avontuur deze zomer,
Stichting Zomerkampen Breda (Zoka) organiseert ook aankomend jaar weer een drietal kampweken 
voor kinderen van 6 t/m 16 jaar uit Breda en omstreken. 
De inschrijvingen zijn al even open en veel kinderen hebben zich al opgegeven om een week lang spel-
letjes te doen, te zwemmen, te ravotten in het bos en om bergen nieuwe vriendjes te maken.
Er zijn nog plaatsen op ons brakkenkamp (6-9 jaar) en tienerkamp (10-12 jaar)!
De kampen worden gehouden in de eerste drie weken van de zomervakantie
Week 1: 25 t/m 30 juli 2016. Week 2: 1 t/m 6 augustus 2016
Week 3: 8 t/m 12 augustus 2016: (In deze week is de begeleiding intensiever dan in de
voorgaande weken en is er extra aandacht voor het bieden van rust en structuur. 
Kinderen die in deze week meegaan komen o.a. van het speciaal onderwijs, van woongroepen of hebben 
een Rugzakje.)
Op brakkenkamp is nog plaats is week 1 en week 3. 
Op tienerkamp is nog plaats in week 2 en 3. Geef uw kind(eren) snel op! Het inschrijfformulier en 
meer informatie vindt u op onze website: www.zomerkampenbreda.nl. Voor vragen kunt u mailen naar 
info@zomerkampenbreda.nl
Tot Zoka! 

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
Groep 8
24 mei J-Dion Catal 8
Groep 3
25 mei Djinastin Kivuku 
Van harte gefeliciteerd !


