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NL57RABO0345131916
t.n.v. Inos-kbs de Weerijs
inzake ouderbijdrage de
Weerijs + Naam leerling

Jarig: 
17 sept Behçet groep 6
19 sept Rowen groep 6 

gefeliciteerd!!!

Hallo allemaal
We kunnen nog ouders gebruiken op de sportdag. Doet u mee? 
Geef U op bij juf Silvia of Juf Frederieke op school.
Groetjes juf Els

Natuurwijs  
Volgende week gaan veel groepen met de hele klas  
naar het bos met NatuurWijs.
Dat is een natuuronderwijs programma waarbij de groep met een NatuurWijzer de natuur in gaan.  
In het natuurgebied voeren de kinderen allerlei activiteiten uit,  
waarbij ze de natuur ontdekken en beleven en zo vertrouwd raken met de natuur  
en over de natuur leren.
De volgende groepen gaan op de volgende data weg:
Groep 1-2A    16-09 naar het Zaartpark
Groep 3 18-09 naar het Sonsbeeckpark
Groep 5 19-09 naar de Trippelenberg
Groep 6  20-09 naar de Trippelenberg
Groep 7   20-09 naar het Mastbos (eigen vervoer)
Groep 8 17-09 naar het Mastbos (eigen vervoer)
Meer informatie krijgt u via een aparte brief van de juf of meneer.

13 september 2019

Groep 3
Bij Ahsen thuis hebben ze sinds kort een kitten.  
Deze kitten wilde heel graag een kijkje nemen bij ons in groep 3.  
Dat vonden wij natuurlijk helemaal niet erg! 

Natuurwijs
Op woensdag 18 september gaat groep 3 de natuur in!  
We gaan naar het Sonsbeeckpark met een echte Natuurwijzer.
De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht en ook weer opgehaald.
Denkt u aan:  - Warme kleding die vies mag worden
  - Eventueel regenkleding
  - Oude schoenen.

Ouderbijdrage
De brieven van de ouderbijdrage zijn vorige week met de kinderen mee naar huis gegaan en de eerste  
bijdrages komen al binnen. Heeft u gezien dat we een ander rekeningnummer hebben dan vorig jaar? 
Het is nu NL57RABO0345131916 
Vergeet niet om bij de omschrijving de naam van uw kind(eren) te vermelden. 
U mag het ook gepast aan de leerkracht van uw kind geven, 
liefst in een envelop met de naam van uw kin(eren) erop.



Binnengekomen

BREDA

Geen geld voor de  
hobby van uw kind? 
Het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur Breda kan u 
helpen.

STAP 2
Ouder dient met een intermediair (iemand 
die professioneel betrokken is bij het gezin) 
een aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Breda. Een ouder met een BredaPas 
kan zelf een aanvraag indienen. Kijk op onze 
website hoe dit werkt.

STAP 3
De intermediair ontvangt binnen 1 week 
bericht of de aanvraag is goedgekeurd. Bij 
goedkeuring ontvangt de intermediair een 
bevestiging en de aangevraagde waardebon.

STAP 4
Met de goedkeuring kan het kind meedoen 
en zich aanmelden bij de aanbieder. Met 
de waardebon kunnen er attributen worden 
aangeschaft. 

Let op: een goedkeuring is niet hetzelfde als 
lid worden bij de aanbieder. Neem contact op 
met de aanbieder voor meer informatie over 
het lidmaatschap.

‘Wilt uw kind sporten, 
muziek spelen, dan
sen, DJ les volgen 
of ander culturele 
activiteiten onder
nemen? Dan is er  
het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur  
Breda. 

Meer informatie? 
Vragen over de aanmeldprocedure of over 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem contact 
met ons op via breda@jeugdfondssport.nl en via 
breda@jeugdfondscultuur.nl.

Op www.jeugdfondssport.nl/breda en 
www.jeugdfondscultuur.nl/breda vindt  
u meer informatie over de fondsen en 
de voorwaarden om in aanmerking  
te komen voor een vergoeding 
(spelregels).

Als er thuis te weinig geld is, helpt het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. We betalen het 
lesgeld en de (sport)attributen.

STAP 1
Kind wilt gaan sporten of aan culturele lessen 
deelnemen en kiest een aanbieder uit. (bij-
voorbeeld een sportvereniging, sportschool, 
muziekles, dansschool, scouting enz.)
Ouder informeert bij de aanbieder of het kind 
kan deelnemen en wat de kosten zijn.

DOE MEE!
 
Volg ons op:


