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Hallo allemaal,
Volgende week neemt meneer Rinus afscheid. 
Hij heeft hier heel lang gewerkt. Wat zullen we hem missen!
Groetjes Juf Els

23 september 2016

Binnengekomen bericht,
Tvc Breda organiseert zaterdag 29 oktober een Halloween/griezeltocht.
We hebben twee tochten waar kinderen uit kunnen kiezen.
Voor de kleinere kinderen hebben we een Halloweentocht, inschrijfkosten € 3,50
Voor de oudere kinderen hebben we een griezeltocht, inschrijfkosten € 5,00
De Halloweentocht begint om 18.00 en de griezeltocht om 20.00 uur
Bij de griezeltocht hanteren we maximaal 10 personen in een groepje dit is inclusief begeleiders.
Je kunt je formulier inleveren bij TVC Breda.
Alle deelnemende kinderen krijgen drinken en lekkers tijdens de route.
Inschrijven tot en met 9 oktober, hierna worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.

Naam:...................................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................................

Telefoonnummer:..................................................................................................................................

Leeftijd:...................................................................................................................................................

Ik kies voor de Halloweentocht / griezeltocht

Als je in een groepje wilt lopen vermeld dit er dan bij.
Bij beide tochten moet minimaal 1 persoon van 18+ meelopen

Afscheid meneer Rinus,
Volgende week gaat meneer Rinus van school. 
Dinsdag 27 sept. gaan we meneer Rinus thuis ophalen 
en verwelkomen op school. We gaan herrie maken!
Het zou leuk zijn als alle ouders ook bij de hoofdingang op hem wachten. Komt u ook?
Woensdag 28 sept. tussen half negen (8.30) en twaalf uur (12.00) 
zijn alle ouders van harte welkom om even binnen te lopen en dag te komen zeggen. 
Kijk maar wanneer het u uitkomt. Wij zorgen voor koffie en iets lekker. 
De nieuwe conciërge meneer Ashley zal er ook zijn. 

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
23 sept.Jihan Al Morabit groep 4
24 sept.Natalia Smykala groep 8
26 sept.Kauwthar Ahdidouch groep 5
26 sept.Ralph van het Hul groep 7
28 sept.Chentinò van Deelen groep 3 
28 sept.Lina Faqari groep 6
Gefeliciteerd !


