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Jarig
De jarigen van deze week zijn:
17 okt. Nathalie van Oers groep 3 
17 okt. Mustafa Enes Tasdemir groep 3
17 okt. Tideric van Zundert groep 5 
18 okt. Shan Akhtar groep 5
18 okt. Yousra Ben Haddou groep 3 
20 okt. Niels Robbemond groep 3 
Gefeliciteerd !

Schoolfotograaf,
Dinsdag 18 oktober komt de schoolfotograaf. 
Jullie hebben daar in de vorige weekbrief over gelezen. 
De foto’s komen voortaan niet meer op school aan. 
Ze kunnen met een code die je van de fotograaf krijgt, besteld worden. 
Dat gaat via het internet. 
Heeft u geen beschikking tot het internet, 
zeg dit dan even de tegen de leerkracht van uw kind , 
dan kijken wij wat we voor u kunnen doen.

Hallo allemaal,
De herfst laat ons al snel de warme zomer vergeten. 
Maar gelukkig komt de herfstVAKANTIE er bijna aan.
Omdat jullie vrijdag 21 oktober al vrij zijn, 
komt er volgende week geen weekbrief.
Groetjes Juf Els

14 oktober 2016

Doe slim met je Smartphone,
Steeds meer leerlingen, vooral in de bovenbouw, 
brengen hun smartphone mee naar school. 
Dat is prima, we leven tenslotte in een mobiele samenleving. 
Maar we hebben gemerkt dat een aantal kinderen er onzorgvuldig mee omgaat. 
De telefoons vallen, het mb-tegoed wordt overschreden, ze blijven op de gang liggen, ze worden uit elkaars 
handen getrokken, de telefoons tingelen tijdens de les en we hebben er zelfs al een bij de kapstok op de 
grond zien liggen. Sommige kinderen lopen al spelend ( op hun telefoon) de trap op en botsen daardoor 
tegen andere leerlingen aan met het gevaar dat ze van de trap vallen.
Daarom in deze weekbrief enkele afspraken die we met alle leerlingen maken.
- Het meenemen van een telefoon is voor je eigen risico!
- Wij hebben als school geen verzekering voor beschadigde of gestolen telefoons.
- Tijdens schooltijd staat je mobiel uit (niet op trillen dus maar echt uit) 
- Zodra je de school inkomt zet je hem uit. Je zet hem pas weer aan als je na schooltijd buiten stapt.
- Je legt je telefoon op een goede plek, bij de tafel van de leerkracht of in je tas.
- Nogmaals : wij passen niet op je telefoon! Kwijt of kapot is echt voor eigen risico.

Jarig
De jarigen in de vakantie zijn:
23 okt. Dilara Par groep 1C/2C
23 okt. Keano Smits groep 4 
25 okt. Ikram El Ghazi groep 4
26 okt. Reneeza van Mook groep 1A/2A
31 okt. Jayan Magai groep 3 
Alvast gefeliciteerd !



Nac-streetleague,
Wat doen onze spelers het goed!
De tweede wedstrijd is ook gewonnen en wel met 11-5!!
De volgende wedstrijd is ‘thuis’ tegen ONS SBO Ruusbroecstraat. 
Datum 18 oktober om 16.00u
adres: NAC BREDA PLAYGROUNDS - SCHELDESTRAAT. 
Er kunnen ook punten verdiend worden met sportiviteit en publiek.
Met de sportiviteit zit het wel goed. 
Maar wat zouden we het leuk vinden als jullie dinsdag bij de thuiswedstrijd naar ons komen kijken en ons 
komen aanmoedigen. 
Breng gerust een spandoek of vlaggetjes mee, dan ziet het er nog leuker uit en verdienen we punten omdat 
het zo gezellig is langs de kant.


