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Hallo allemaal,
De herfstblaadjes zorgden voor een blaadjesgevecht 
op de speelplaats bij de onderbouw en de kruiwagens werden ook 
goed gebruikt. Best leuk die herfst!
Groetjes Juf Els

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
5 nov. Johana Boogers groep 5 
5 nov. Karim DouDou groep 7
6 nov. Gianni Korebrits groep 6 
9 nov. Tami Boutchiche groep 7
Gefeliciteerd !
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Bibliotheek na schooltijd, 
Beste ouders en kinderen!
Op dinsdag 8 november gaat de bibliotheek voor het eerst na schooltijd open!
Tot 16.00 kun je dan een boek komen uitzoeken 
dat je ook mee naar huis mag nemen.
Je moet wel elke keer dat je komt je boek ook  weer inleveren.
We hopen dat jullie vaak komen. Tot dinsdag! Juf Ans

Schoolgeld,
De feestmaand komt er weer aan maar...
We hebben helaas van heel veel gezinnen hun ouderbijdrage nog niet ontvangen. 
Dat is jammer want we willen voor uw kinderen er een zo leuk mogelijke tijd van maken.
Betaal dus snel bij de leerkrachten of bij meneer Hans 
dan kunnen de ouders van de oudercommissie hun inkopen gaan doen.

Noodnummers,
Heeft u het formulier van de noodnummers al ingeleverd?
Zo niet, doe dat dan zo snel mogelijk.
Ook als er niets veranderd is. 
Zo kunnen we altijd iemand bereiken als dat nodig mocht zijn.

Rapportgesprekken,
De rapportgesprekken komen er weer aan. Daarom vindt u bij deze weekbrief een invulformulier om uw 
keuze aan te geven. Levert u het zo snel mogelijk in bij de leerkrachten, dan kunnen we gaan plannen.



Nac-streetleague,
De spelers van groep 8 blijven maar winnen wat een kanjers! 
En zo sportief ook!
Onder leiding van de vader van Toontje stomen ze maar door.

Dinsdag 18 oktober wonnen ze, ondanks de regen, met 5-2 in de Scheldestraat.

Dinsdag 1 november wonnen ze weer! Nu met 17-11  !

Dinsdag 15 november moeten we tegen De Parel. 
Thuis in de NAC BREDA PLAYGROUNDS - SCHELDESTRAAT

Er kunnen ook punten verdiend worden met sportiviteit en publiek.
Dus we nodigen jullie uit om dinsdag bij de thuiswedstrijd naar ons te komen kijken 
en ons aan te moedigen. 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.


