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Hallo allemaal,
Heeft u al gezien dat de weekbrief ook te lezen is in de 
Weerijs-app? Ook de foto’s van de website kunt u erop zien. 
Uw kind ziekmelden of verlof aanvragen kan nu ook via de app 
geregeld worden. Heeft u hem nog niet? Ga naar de app-store 
en zoek op Weerijs. Daar kunt u hem downloaden.
Groetjes Juf Els

27 mei 2016

Groep 8,
Alle kinderen van groep 8 zijn aangenomen op de school waar ze graag heen wilden.
Wassim en Sheraz gaan naar Tessenderlandt, 
J'Dion, Mattheo, Schadina, Angelica en Cherlina gaan naar Prinsentuin 
en Dilek, Monsef en Lina gaan naar Markenhage.
Maar eerst gaan we op kamp! 
Woensdag vertrekken wij om 9.00 uur. Leuk als u ons komt uitzwaaien.
Groetjes van groep 8.

dr Jan Ingenhouszplein, 
Zoals je misschien al wel gehoord hebt, is de zaterdagmarkt verplaatst naar 
het dr Jan Ingenhouszplein. 
De komende weken worden de bezoekers van de markt verrast met leuke extra´s. 
Zo staat de markt aanstaande zaterdag in het teken van Las Ramblas. 
Dun Bart zorgt persoonlijk voor de vrolijke openingsnoot. 
De markt is feestelijk versierd, er zijn lekkere proeverijen, kunstenaars, 
kinderactiviteiten, André van den Boogaart komt zingen en wie piano speelt is uitgenodigd 
om spontaan van zich te laten horen. Het begint om 14.00u.

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
groep 1-2A
31 mei Rosalie van Beers 
groep 3
1 juni Riyan Amina Adan
groep 7
3 mei Indy van Poppel
Van harte gefeliciteerd !



Niki Smit,
U heeft ongetwijfeld gehoord van Grand Theatre Boekhandel, 
Breda's grootste boekhandel in de oude bioscoop aan het Van 
Coothplein. Naast de verkoop van boeken organiseren wij ook 
evenementen en één daarvan is erg interessant voor kinderen. 
Daarom maken wij u hier graag attent op.
Niki Smit, de bekende schrijfster van de razend populaire 
meidenserie '100%' en Project Prep, komt op zaterdag 4 juni 
bij ons op bezoek in Breda! In 2014 won Niki met haar boek 
100% Coco de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en voor 
100% Coco Paris kreeg ze in 2015 de Pluim van de Neder-
landse Kinderjury. Eerder werden zes(!) 100% boeken geno-
mineerd voor deze grote publieksprijs. Met haar boek 100% 
Nina won Niki De Hotze de Roosprijs voor beste debuut. 
Wij heten u en uw kinderen vanaf 14.30 uur van harte welkom 
voor een fantastische creatieve middag met Niki Smit. 
De toegang is gratis. Namens het verkoopteam,
Grietje Braaksma


