
Ga ‘gewoon’ 
lekker tennissen!
Kom jij kennismaken met rolstoeltennis bij  
OTC de Warande op woensdag 20 maart?

Ben jij tussen de 6 en 21 jaar? 
Dan is deze clinic iets voor jou! 
Je bent van harte welkom bij 
OTC de Warande in Oosterhout!

Woensdag 20 maart | 15.00 - 16.30 uur

Ben je tussen de 6 en 21 jaar oud, heb je een lichamelijke 
beperking en wil je kennismaken met rolstoeltennis? 
Dan is dit je kans! Wij regelen alles voor je, van 
sportrolstoel tot racket! Deelname is kosteloos. 

Meld je aan via 
lisanne@esthervergeerfoundation.nl 
en dan zien we jou graag op 20 maart!

Locatie: OTC de Warande
Wilhelminakanaal Zuid 82
4903 RA Oosterhout

inclusief
iedereen

TENNISSCHOOL



Hallo allemaal
Deze weekbrief is vanwege de staking wat eerder bij jullie thuis. 
Zodat je toch op de hoogte bent.
groetjes juf Els
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Groep 6
Gelukkig is meneer Edwin weer helemaal beter.
Hij is volop bezig om met alle ouders uit groep 6 kennis te maken. 
Zij zijn allemaal uitgenodigd voor een andersom gesprek.
Heeft u nog niet met hem gesproken. Kom dan gerust naar school of bel even voor een afspraak.

Kinderjury
Van 6 maart tot 19 mei zijn de leesweken van de Kinderjury. 
De Leesweken zijn bedoeld om te snuffelen tussen boeken,boeken te lezen 
en erover te praten. 
Zo ontdek je wat je leuk vindt! Eind mei mogen de kinderen uit de groepen 
5,6,7,8 stemmen op hun nieuwe favoriete boeken. 
Het beste boek wint de Kinderjury prijs van 2019; 
het beste kinderboek van dit jaar.

Staking
Vast al bij iedereen bekend maar toch voor de zekerheid; 
Vrijdag 15 maart is de school dicht omdat we staken voor beter onderwijs 

Jarig:
12 mrt Mohammad groep 1/2A 
16 mrt Vibin groep 4 
19 mrt Levi groep 3 
21 mrt Rowan groep 3

gefeliciteerd!!!

CJG
Michelle Crombach van het CJG zal de komende 6 weken niet op onze school zijn.
Mocht u toch het CJG nodig hebben, dan is het CJG Breda elefonisch bereikbaar 
op 0800 – 444 0003 of mail naar info@cjgbreda.nl

Telefoons op school
Voor de meeste kinderen is het geen probleem. 
Maar sommigen moeten nog even herinnerd worden aan de regel. 
Ga je naar binnen dan geldt; 
over de drempel van de school is je telefoon uit. 
Na schooltijd mag hij buiten weer aan. 
Dit om te voorkomen dat jullie al appende van de trap vallen of er 
iemand tegen je aanbotst en je telefoon kapot valt. 
Bij de kober (overblijf) mogen helemaal geen telefoons komen. 
Die laat je dan dus in de klas. We zijn hier streng in. 
Wees gewaarschuwd. 


