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Jarig: 
12 juni Djylano groep 6  
15 juni Namir groep 1/2B
18 juni Adam groep 3 

Gefeliciteerd

12 juni 2020

Hallo allemaal
Ik ben blij jullie allemaal weer te zien. 
Kroelen mag nog niet, maar een lange afstandsknuffel wel.
Groetjes (en een dikke knuffel) juf Els

Nieuwe juffen
Volgend schooljaar krijgen we een nieuwe juf in groep 7 en een nieuwe juf in de bibliotheek.
Hieronder stellen zij zich aan jullie voor.

Juf Nienke
Hallo allemaal,
Mijn naam is juf Nienke Krijnen, 
ik ben 24 jaar oud en vanaf komend schooljaar de juf van groep 7! 
De afgelopen drie jaar heb ik op een andere school gewerkt, 
waar ik een kleutergroep en later groep 4 heb gehad. 
Als ik niet op school ben, ben ik vaak te vinden bij de scouting. 
Ook lees ik graag en probeer ik regelmatig te sporten, 
vooral aqua-bootcamp vind ik leuk om te doen. 
Ik heb veel zin om op De Weerijs aan de slag te gaan 
en kijk ernaar uit jullie te ontmoeten. 
Tot snel!

Juf Rieske
Mijn naam is juf Riesje den Hartog, 
ik ben getrouwd en moeder van drie dochters. 
Na de zomervakantie ga ik werken in de bibliotheek op de Weerijs, waar ik 
ontzettend veel zin in heb. 
Toen ik nog werkte als leerkracht vond ik het al heerlijk om bezig te zijn 
met kinderboeken. 
Voorlezen in de klas, samen met de kinderen zoeken naar mooie verhalen 
of interessante onderwerpen om over te lezen.. heerlijk vind ik dat. 
Het lijkt me leuk om jullie gauw te ontmoeten.

Jarig geweest
Tijdens de sluiting zijn er veel kinderen jarig geweest. We feliciteren alsnog:

21 maart Rowan groep 4       7 mei Sedra groep 1/2A
22 maart Jenna groep 4        15 mei Noah groep 5
23 maart Oskar groep 6       16 mei Djaylin groep 3
26 maart Junayd groep 6       21 mei Gina- Sierra groep 7 
27 maart Faisal groep 8       24 mei Daylano groep1/2B
4 april Liibaan groep 4       25 mei Khalid groep 4
6 april Aminadab groep 1/2A       28 mei Nina groep 1/2A
15 april Almaz groep 7       31 mei Rosalie groep 6
18 april Serena groep 7       31 mei Ibrahim groep 1/2A
19 april Safira groep 5        1 juni Riyan groep 7
23 april Jaïro groep 7        4 juni Ayuub groep 1/2B
29 april Chelsey groep 8       4 juni Dang groep 6
1 mei Elina groep 3        6 juni Jeslyn groep 6
4 mei Abdelilah groep 7       9 juni Amal groep 3   
5 mei Elise groep 1/2B



WAT MOET JE DOEN?

Stap 1: 
Vraag aan de juf of meester van je kind, de buurtsportcoach, de schuldhulpverlener, maatschappelijk werk of 
bij het wijkteam of ze je willen helpen om een aanvraag te doen. Dit doen zij samen met jou, op de computer. 
Als de aanvraag naar het fonds is gestuurd, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les.

Stap 2: 
De juf of meester, de buurtsportcoach, schuldhulpverlener of het wijkteam vertelt je meestal binnen een week 
of het Jeugdfonds de lessen betaalt.

Stap 3: 
Betaalt het fonds? Meld je kind dan aan bij de sportclub of de instelling, bijvoorbeeld de muziek – of dans-
school, waar je kind naar toe wil. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de club of lesgever.

De spelregels zijn in elke gemeente een beetje anders.

BredaPas?
Een ouder met BredaPas kan zelf een aanvraag indienen. 
Vul de ouderkaart op de website in, maak een kopie van de BredaPas en mail het naar breda@jeugdfonds-
sportencultuur.nl.


