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12 april 2018

Jarig
  
 12 april Nassim Chettou groep 8 
 15 april Almaz Abdo groep 5    

       Gefeliciteerd !

Hallo allemaal
Morgen wordt er gestaakt. 
Daarom gaat deze weekbrief op donderdag mee. 
Fijn lang weekend!
groetjes juf Els

Groep 3 nieuws,
We gaan al beginnen aan kern 10! 
Het thema van deze kern is: Kijk eens om je heen!
Deze kern gaat over de natuur.
We leren deze week lezen:
·         Woorden die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw
·         woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we aandacht aan begrijpend lezen. 
In deze kern oefenen we met gatenteksten: 
korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt.  
De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

Weerijsdag,
Beste ouders, 
Op dinsdag 29 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse Weerijsdag.  
We willen er samen een gezellig feest van maken.  
Het thema houden we nog even geheim….. 
Het wordt een dag voor iedereen, reserveer de 29ste dus in uw agenda!

Om deze dag te laten slagen hebben we veel helpende handjes nodig. 
We zijn daarom op zoek naar ouders die willen helpen met het begeleiden van een spelactiviteit. 
Heeft u zin en tijd om ons te komen helpen?  
Lever dan onderstaand strookje in vóór vrijdag 20 april.

 Alvast bedankt namens het hele team van de Weerijs!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik kom gezellig helpen tijdens de Weerijsdag op dinsdag 29 mei van 08.30 tot 14.00 uur;

 Naam: 

Kind(eren) in groep: 

Binnengekomen bericht,
Een speciale buitenspeeldag, boodschappendienst voor opa’s en oma’s, een buurttuin.... 
Wat is jouw idee voor onze buurt?
Het Buurtplatform Centrum helpt je graag om jouw idee uit te voeren, met advies, informatie of 
geld om bijvoorbeeld materiaal te huren.  
Dus heb je een plan en wil je dit samen met de klas, je buren of bijvoorbeeld het sportteam ècht 
gaan doen in de wijk?
Buurtplatform Centrum is benieuwd naar al jouw ideeën!
Meld je aan via i.hoevenaars@breda.nl en kom er (samen met je ouders) 
over praten op woensdag 25 april 2018, om 15.00 uur.
Je bent van harte welkom op de Odilia van Salmstraat 25 in Breda.



WEERIJSDAG 29 MEI 2018 

JE KOMT TOCH OOK !?!?!


