
Hallo allemaal
Een volle weekbrief, er is dan ook veel te doen deze week. Veel plezier 
Groetjes juf Els
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Jarig:
28 sept Chentinò groep 4  
28 sept Lina groep 8  
29 sept Jayden groep 1-2B
  1 okt Damian groep 1/2A  
  2 okt Jayzinio groep 5  
  3 okt Ilana groep 3  
  3 okt Luca groep 4  
  4 okt Rheangely groep 5 

Gefeliciteerd!

Sportdag groep 3 t/m 8
Woensdag 3 oktober is het sportdag!  
De kinderen uit groep 3 t/m 8 worden om 8.45 uur bij Sprint  
verwacht. De sportdag is afgelopen om 12.15 uur.  
Het adres van Sprint is: Dr. Schaepmanlaan 4, 4837 BW Breda.  
Het is fijn als de kinderen: - Iets aandoen waarin ze kunnen sporten.  
                                          - Sieraden en waardevolle spullen thuis laten. 

De kinderen krijgen een koekje en iets te drinken,  
ze mogen zelf nog iets gezonds te eten en drinken meenemen.  
Bij slecht weer wordt via de Weerijs app doorgegeven of de sportdag 
doorgaat.  
Wanneer deze niet door gaat worden de kinderen op school verwacht.

Kinderboekenweeknieuws
Aanstaande dinsdag 2 oktober om 8.30 uur openen  
we samen de Kinderboekenweek!  
Het thema dit jaar is ‘Kom erbij’.  
Het gaat over vriendschap en het accepteren van elkaar.  
Wij willen er een spetterende opening van maken.  
We vragen de kinderen deze dag om iets roods aan te trekken.
Komt u ook kijken?!

Sportdag groep 1-2
Op woensdag 3 oktober gaan de groepen 1-2 naar het speelbos aan de Duellaan.(Mastbos bij Bouvigne).  
Ze worden daar verwacht om 9 uur en kunnen om 12 uur opgehaald worden.  
Zorg voor kleding die vuil mag worden en stevige schoenen; we gaan lekker ravotten.  
Natuurlijk mogen ze wat lekkers meenemen en wat te drinken, wij zorgen ook nog voor iets lekkers.  
Hierbij een routebeschrijving naar het speelbos: Weerijssingel 1, 4814 EP, Breda, Snelste route
Vredenburchsingel Na 240 meter Sla linksaf richting Vredenburchsingel 0 min | 240 m
Bernhardsingel Na 60 meter Sla rechtsaf richting Bernhardsingel 1 min | 300 m
Julianalaan Na 470 meter Sla linksaf richting Julianalaan 2 min | 770 m
Graaf Hendrik III Laan Na 490 meter Sla rechtsaf richting Graaf Hendrik III Laan 3 min | 1,3 km
Bouvignedreef Na 2,5 kilometer Sla rechtsaf richting Bouvignedreef 7 min | 3,8 km
Duellaan Na 450 meter Je bent aangekomen bij Duellaan 8 min | 4,2 km 
Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant 13 min | 4,7 km. Per auto ongeveer 15 min, per fiets 25 min reistijd.

Start Nac-Street-League Groep 7 en 8
Donderdag 4 oktober begint de NAC Junior Street League bij het Nac-stadion.  
De groepen 7 en 8 doen aan deze start mee.  
Daardoor ziet de donderdag er voor deze twee groepen anders uit. 
Van 8:30u tot 10:30u komen de kinderen gewoon naar school.  
Ze hebben geen ochtendpauze maar mogen om 10:30u (half elf) naar huis om te eten en hun sportkleren aan te doen.  
Kijk goed naar het weerbericht! Dan weet je of je een (regen-)jas aan moet. Let op: voetbalschoenen mogen niet! 
Dan worden ze om 11:30u verwacht op de parkeerplaats (P5) van het Nac-stadion ter hoogte van cafe Beatrix.
De fietsen kunnen geparkeerd worden in de fietsenstalling achter het stadion (nabij het spoor). 
Om 14:00u is de prijsuitreiking en daarna mogen de kinderen naar huis. 



zaterdag 27 oktober
aanvang 19.00u tot .........

Halloweentocht
Als je je wilt opgeven, lever dan het strookje in bij 
Cafe de haagse poort of 
oranjenassauplein 16 en 18 bij jessica of angelique.  
Het mag ook op de weerijs bij je leerkracht maar stop dan het strookje met 
het gepast geld in een envelop.  
Wil je graag met vriendjes of vriendinnetjes samen lopen graag vermelden 
of stop alle inschrijvingen en betalingen in 1 envelop Het kost twee euro. 

We vertrekken vanuit kbs De Weerijs en eindigen in cafe De Haagse poort. 

We willen om 19.00 uur beginnen met de tocht.  
hetaantal deelnemers wordt verdeeld in groepen en  
die vertrekken allemaal op een ander tijdstip.  
Hoe laat je met je groep vertrekt ligt aan het aantal opgegeven deelnemers. 
Je kunt jezelf opgeven tot 20 okt.
 
Op onze facebook pagina “Halloween tocht Gampel” maken wij op 24 okt de 
groepsindeling en de vertrektijden bekend.

Wij zijn ook op zoek naar snoepadressen”in de volgende straten  
rondom school:Havermanstraat, van Vlietstraat, Nuijtstraat,  
Sluissingel, Zijlstraat,Spuistraat en natuurlijk in de Gampel.
Dus mocht jij, kennissen, vrienden en of familie hebben 
die hier aan mee willen doen, daarvoor is de inschrijving tot 10 okt.
Vrijwilligers zijn ook van harte welkom!!!!!!!!!
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