
Hallo allemaal
Wat een week! 
De ene dag rennen er allemaal kinderen door de school op zoek naar letters. 
De andere dag zit je midden in een sneeuwballengevecht.
Romaisa ik zie je op het schoolkamp! ;-D , groetjes juf Els
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Jarig:
26 jan Chayenne groep 6
26 jan Adela groep 4 
31 jan Naomi groep 7 
 1 feb Djustin groep 3 

gefeliciteerd!!!

Foomp
In de weekbrief van twee weken geleden stond dat de tentoonstelling van 
De Foomps op vrijdag 25 januari te bewonderen zou zijn. 
Deze datum is veranderd in zaterdag 26 februari. 
Dan zijn de zelfgemaakte Foomps van groep 3 en 4 te zien in het oude 
belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. 
U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom. 

Groep 4 nieuws
Op vrijdag 1 februari gaat groep 4 naar de Chassé Cinema. 
We gaan deze ochtend naar een animatiefilm kijken en 
er zelf een maken!
De kinderen worden om 8.30 uur verwacht op school en zullen om 
12 uur gewoon terug op school zijn.

Ontdek je talent
Vanaf 23 januari 15:00 uur kan elk kind zich inschrijven op de website van Cultuurintro Breda. Kinderen 
kunnen zich, vaak gratis, inschrijven voor kennismakingsactiviteiten om hun talent te ontdekken, zonder 
direct lid te worden. De kinderen uit groep 1 t/m 8 hebben het boekje van cultuurintro gekregen en mogen 
zich inschrijven voor zoveel activiteiten als ze willen. Inschrijven gaat via de website: www.cultuurintrobre-
da.nl en klik daar op ‘inschrijven’. Activiteiten kunnen snel vol zitten schrijf je dus op tijd in!

Studiedag
4 februari hebben we een studiedag en zijn jullie dus vrij.

Weerijs-app
In het vrije dagen gedeelte van de app waren wat fouten geslopen. 
Gelukkig hebben we oplettende ouders die dit hebben doorgegeven op school. Onze dank hiervoor. 
Het is aangepast en als het goed is klopt het weer. Zo zie je maar, zelfs juffen maken fouten. 
Mocht u nog een fout tegenkomen op de website of in de app, 
vertel het aan juf Els of aan een andere medewerker van school.




