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Jarig
De jarigen van deze week zijn:
12 feb. Cheyenne Hokke groep 1C/2C
12 feb. Tiffeny Hokke groep 1B/2B 
15 feb. Areej Lahrech groep 1C/2C
15 feb. Narjis Lahrech groep 1C/2C 
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Nog maar twee weken en dan gaan we los!
Carnaval komt eraan, ik ga mijn kleren alvast zoeken.
Groetjes Juf Els

10 februari 2017

Ouder-koffiekamer,
Beste ouders,
Graag wil ik u erop wijzen, 
dat er elke vrijdagmorgen een mogelijkheid is om op school (in de teamkamer) 
een kop koffie / thee te komen drinken. Tijd: van 8.30 tot ± 9.00 uur.
Op deze bijeenkomsten ben ik altijd aanwezig en 
kunt u uw vragen kwijt met betrekking tot de school.
Als u leuke ideeën heeft, 
als u wat wilt delen en bespreken met andere ouders, 
dan is daarvoor op dat moment ruimschoots de gelegenheid.
Wanneer u in de gelegenheid bent, dan bent u van harte welkom.
Alleen op vrijdag 24/02 is het niet vanwege carnaval.
Met vriendelijke groet,
Kees Nelisse

Carnaval,
Vrijdagmiddag 24 februari vieren we carnaval op school. De carnavalscommissie is al volop bezig!
We krijgen een echte optocht, gezellige spellen en gaan hossen natuurlijk. 
Er komt nog een brief met daarin precies wat er die middag gaat gebeuren.



Binnengekomen post, 
Ode aan Bredase Veteranen door kinderen groep 7 en 8
Op vrijdagmiddag 16 juni 2017 wordt de tiende Bredase Veteranendag gevierd, het tweede lustrum. 
Uit naam van burgemeester Depla nodigt het Comité Veteranendag Breda kinderen van groep 7 en 8 uit om 
een veteraan uit hun familie op een creatieve manier in het zonnetje te zetten.
Kinderen zijn vrij in de vorm die zij daarvoor kiezen. 
De creativiteit mag zich uiten in een muzikale uitvoering, gedicht, schilderij, verhaal, interview of videoclip. 
Doel is om een blijk van erkenning en waardering te brengen aan een voor het kind bekende veteraan.
Een nog te formeren commissie zal de ingezonden creaties beoordelen en maakt een keuze uit de mooiste 
resultaten. Op 16 juni worden de genomineerde leerlingen uitgenodigd om hun creatie te presenteren. 
Voor alle genomineerden is er een avontuurlijke prijs. 
Wat die prijs precies inhoudt, blijft nu nog even een verrassing.
Om in aanmerking te komen voor deelname, moeten de creaties vóór 16 mei 2017 worden ingestuurd 
naar: Comité Veteranendag Breda, Postbus 4635, 4803 EP BREDA 

Zomerkampen Breda,


