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Jarig
De jarige van deze week is:
13 okt.Delilah Smit groep 1A/2A 
Gefeliciteerd !

Bosdag groepen 1 en 2,
Op woensdag 12 oktober gaan alle groepen 1-2 naar het bos (speelbos Mastbos).  
Tussen 8.30 uur en 8.45 uur worden ze verwacht in het bos en tussen 12.00 uur en 12.15 uur kunnen ze 
weer worden opgehaald in het bos.

Hallo allemaal,
De foto’s van het afscheid van meneer Rinus staan op de website en 
in de app in het fotoalbum ‘activiteiten’. 
Groetjes Juf Els

7 oktober 2016

Schoolfotograaf,
Bij deze weekbrief zit een brief van de schoolfotograaf. Het wordt dit jaar anders dan anders.
Lees de brief dus goed! De schoolfotograaf komt 18 oktober.

Nac-streetleague,
De eerste wedstrijd is al supergoed gegaan. Groep 8 heeft gewonnen met 13-7!!
De volgende wedstrijd is ‘uit’ tegen basisschool De Griffioen. Datum 11 oktober om 16.00u
adres: NAC BREDA PLAYGROUND Prinsenboschlaan 6 in Princenhage. Komen jullie aanmoedigen?



Nationale kinderboekenruil,
Zondag 16 oktober | 10.00 – 16.00 uur | Station Breda 
Kinderen kunnen hun uitgelezen boek ruilen voor een ander boek.  
Dat kan een nieuw boek zijn of een boek dat iemand anders heeft geruild. 
Er staan heel veel boeken klaar en ze kunnen genieten van een voorleesmomentje 
door o.a. schrijvers en hoofdconducteurs. 
Daarnaast zijn medewerkers van Bibliotheek Breda aanwezig om advies te geven over de boeken. 

Kinderboekenweek,
Beste opa’s, oma’s, papa’s en mama’s! Het is weer Kinderboekenweek! 
Op dinsdagmiddag 4 oktober werd die al feestelijk geopend met juffen, meneren 
èn kinderen die als opa en oma verkleed naar school kwamen. 
We zongen en dansten op het liedje “Voor altijd jong!”, 
het thema van deze kinderboekenweek.
De kinderen gaan nu in de klas aan de slag met dit thema rondom kinderboeken. 
Op vrijdag 14 oktober sluiten we dat af. 
Alle opa’s en oma’s mogen dan een bezoekje brengen aan de tentoonstelling in de klassen. 
Natuurlijk mogen de papa’s en mama’s ook komen.
De groepen 1/ 2 bezoeken elkaar, de groepen 3,4 en 5, en de groepen 6,7, en 8.
Op vrijdagmiddag 14.45 tot 15.15 bent u dus van harte welkom 
bij de afsluiting van de Kinderboekenweek!
Graag tot dan!  Taakgroep Lezen.


