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Hallo allemaal
Sorry groep 8, jullie gymtijd stond niet in de vorige weekbrief. 
Gelukkig weten jullie het inmiddels wel. Veel plezier bij meneer Obie!
Groetjes Juf Els

Jarig: 
 
10 sept. Marouan groep 1/2B 

Gefeliciteerd!

Contact in coronatijd 
Helaas mogen ouders nog steeds alleen in de school komen op afspraak.  
Mocht u iets aan de leerkracht van uw zoon/dochter willen vertellen 
dan kan dat wel per mail of telefonisch.  
Bellen met de leerkracht kan voor 8.20 uur en na 14.30 uur.   
U ontvangt de komende week een email van de leerkracht van uw kind. 
Dan heeft u meteen het emailadres.

Van Krista (CJG)
Hallo allemaal
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en gezond is gebleven. 
Door alle Corona-regels ben ik helaas niet meer elke dinsdagochtend in de school te vinden. 
Vanaf september tot de herfstvakantie loop ik op maandagochtenden voor schooltijd op het 
schoolplein. 
Mochten er vanuit jullie vragen zijn voor 
bijvoorbeeld het jeugdsportfonds, kinderfeestjes  
of heb je vragen rondom opvoeding of ontwikkeling, 
spreek me gerust aan en dan kijken we samen wat mogelijk is. 
Mocht je me niet treffen, maar heb je toch een vraag? 
Je kunt me ook bereiken via de mail; 
krista.schelle@cjgbreda.nl 
of je kunt de leerkrachten van de school vragen om mijn nummer. 
Wie weet tot snel!
Groetjes Krista

Noodnummers 
Bij deze weekbrief zit een brief voor het invullen van noodnummers
Soms gebeurt er iets met een leerling op school 
waarbij we contact willen hebben met thuis.
Dan is het fijn om de goede telefoonnummers of mailadressen te hebben.  
Daarom vragen wij u om de lijst van de noodnummers in te vullen  
en zo snel mogelijk mee te geven naar school.  
Ook als er niets veranderd is. 
Dan weten we zeker dat we u kunnen bereiken wanneer het nodig is.




