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Hallo
allemaal
Dank jullie wel voor al jullie lieve felicitaties, cadeautjes en tekeningen voor
mijn 50ste verjaardag. Ik had een erg leuke dag!
groetjes juf Els

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april is het Koningsspelen.

Op deze dag hebben we een continue rooster, de kinderen gaan dan van
8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Meer informatie over deze dag komt nog!

Noodnummers
De afgelopen tijd is het al een paar keer gebeurd dat we voor een ziek kind naar

Jarig:

22 mrt Jenna groep 3
23 mrt Oskar groep 5
26 mrt Junayd groep 5
27 mrt Faisal groep 7
27 mrt Ivaylo groep 8

gefeliciteerd!!!

huis moesten bellen.
Tot onze schrik bleek toen dat de telefoonnummers niet meer klopten.
Als u een nieuw telefoonnummer hebt gekregen, geef dat dan ook op school door!

Uit
de ideeënbus
Bij juf Desi haar kantoor staat een ideeënbus.

Hieronder staan wat vragen van de kinderen en antwoorden van juf Desi.
Grotere goals:
We zijn op school aan het kijken naar nieuwe goals op het achterplein. De kleine goals horen wel bij ons
schoolplein. Dat maakt het extra leuk om te scoren en een spannende wedstrijd te spelen.
Leuke schoolreisjes (Serena groep 6)
Heel belangrijk!
De juffen en meneren die dit schooljaar het schoolreisje organiseren gaan zeker hun best doen.
De overblijf; telefoons terug en met kleine kinderen spelen:
De afspraak over de telefoons die we hebben gemaakt, geldt ook voor de overblijf. Telefoons blijven in de
klas zodat we zeker weten dat ze niet kapot gaan in de pauzes en je tijd hebt om lekker te spelen.
Na schooltijd is er nog tijd genoeg om met jouw telfoon te spelen.
Spelen met kleine kinderen is juist gezellig en leuk.
Ik heb met de juffen van de overbljf gepraat en jullie kunnen weer lekker met elkaar spelen.
Een gymzaal bij de school(Niels groep 4)
Dit is echt een heel goed idee.
Helaas is er geen gymzaal in de buurt van de school die we kunnen gebruiken.
Het is inderdaad ver lopen naar de gymzaal. Het is al een beetje gymnastiek vooraf.
Micky Mouse oren op het dak van de school (Lars groep 2)
Dat zou onze school een nog mooiere school maken dan het al is. Dit kunnen we helaas niet doen maar ik
vind het een heel leuk idee!

Nieuws van CJG

Beste ouders,
Zoals jullie misschien al weten,
ben ik iedere dinsdagochtend op school aanwezig en kunnen jullie bij mij terecht met vragen over
opvoeden en opgroeien.
Met velen van jullie heb ik al kennisgemaakt en steeds meer ouders weten mij te vinden wanneer ze
een vraag hebben voor het CJG.
Vanwege een geplande operatie ben ik
helaas een aantal weken met ziekteverlof.
Maar vanaf 7 mei, na de voorjaarsvakantie,
ben ik weer iedere dinsdagochtend op school.
In de tussentijd kunnen jullie met vragen
terecht bij mijn collega’s van het team Zuid-West-Centrum.
Dat kan via de mail wijkteamzuidwestcentrum@cjgbreda.nl,
of telefonisch via 0800-4440003.
Ook hebben we een inloopspreekuur op
ons kantoor aan de Verbeetenstraat 12,
iedere donderdag tussen 13:30 en 15:00.
Tot ziens na de voorjaarsvakantie!
Groetjes, Michelle

