
Hallo allemaal
Oei een grote fout in de kalender. Je ziet, ook juffen en meneren maken fouten.
Niks erg, met een sticker lossen we dat dan op.
Groetjes juf Els
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Jarig:
22 sept Aleyna groep 3
23 sept Jihan groep 6 
26 sept Kauwthar groep 7

Fout in de kalender
Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Zo ook bij ons op school.
In de kalender staat de meivakantie verkeerd!  
Deze moet zijn van 23 april (na Pasen) t/m 3 mei.
Maandag 6 mei mogen jullie dan weer naar school. 
Bij deze weekbrief zit voor ieder kind dat een kalender gekregen heeft,  
een sticker die je op de goede datum op de kalender kunt plakken.  
Dan ziet het er netjes uit en hoef je niet te krassen.

The Floor is Yours
The Floor is Yours is een landelijk project dat kinderen laat kennismaken met breakdance.  
Het wordt georganiseerd door Jeugdfonds Sport & Cultuur,  
MAD Skills en de Nederlandse Breakdance League.  
The Floor is Yours wordt in Breda uitgevoerd door Jeugdfonds Cultuur Breda,  
Nieuwe Veste en diverse dansscholen in de stad. Breda neemt voor de tweede keer deel. 
Tijdens een introductieles op school kregen kinderen van groep 7 en 8 een voorproefje.  
Kinderen die enthousiast geworden zijn,  
kunnen zich aanmelden voor 10 gratis breakdancelessen.  
Deze vinden plaats na schooltijd op school op donderdag of vrijdag  
en worden gegeven door professionele breakdancers van Bredase dansscholen. 
Volg De Weerijs op Instagram of Facebook en klik op het inschrijfformulier. Schrijf je nu in want vol=vol!

Groep 6 nieuws
Hallo allemaal,
Via deze weg stel ik mezelf graag even voor! Mijn naam in juf Nienke Vos-Grunberg.  
Ik woon samen met mijn man en 2 kinderen in Breda en ben 40 jaar oud.  
Het afgelopen schooljaar heb ik gewerkt met de taalklas van bs De Parel, hiervoor heb ik 3 jaar gewerkt op basisschool 
de Burchtgaarde in groep 8 en daarvoor ben ik 14 jaar werkzaam geweest op basisschool Olympia.  
Hier was ik werkzaam in de groepen 3 t/m 8.
Dit schooljaar heb ik bewust gekozen voor de invalpool van Inos,  
om meer te kunnen zien van de verschillende onderwijsvormen in Breda.  
Vanaf deze week ben ik iedere woensdag en enkele dinsdagen de leerkracht in groep 6.  
Ik heb er enorm veel zin in! Loop gerust binnen om kennis te maken. Groetjes juf Nienke

Groep 8 nieuws
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie.
Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze leerlingen uit groep 8 doen mee.  
Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie.  
Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.  
Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. 
Kind gemist briefje
Hebt u onze leerlingen aan de deur gemist? Geen nood, met het kind-gemist-briefje dat u in de bus vindt,  
kunt u alsnog een bestelling plaatsen in de webshop. Vergeet niet om gebruik te maken van de vermelde code!  
Op deze manier wordt de opbrengst van uw bestelling bij het totaal opgehaalde bedrag door onze school geteld. 



Denk je aan scheiden…

… en wil je meer weten over:
• voordelen en nadelen?
• het effect op je kinderen?
•	de	financiële	gevolgen?
•	de	echtscheidingsprocedure?	

Geef je dan op voor één van of meer 
bijeenkomsten van ‘Goed uit elkaar’
Op	donderdag	in	september	en	oktober	2018,	van	
19.00	tot	21.00	uur,	bij	het	IMW	(Willemstraat	20,	
Breda,	vlakbij	het	NS	station).

Voor	deelname	hoef	je	niet	te	betalen. 
Meld	je	aan	via	076	–	530	58	88	of	
antwoord@imwbreda.nl.

Meer	informatie	op	www.imwbreda.nl/goed-uit-elkaar.

Je	kunt	ook	bellen	met	het	IMW:	076	–	530	58	88.
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