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Hallo allemaal
Wat was het een geweldige sportdag! Lekker weertje, lekker zonnetje,super!  
Dank aan alle ouders voor het helpen, halen en brengen!
Groetjes Juf Els

Jarig:
19 sept Rowen groep 7 
23 sept Jihan groep 8

Gefeliciteerd!
Even voorstellen
Graag wil ik mezelf even voorstellen:
Mijn naam is Anica Mol, 
en op dit moment volg ik de opleiding tot leerkracht basisonderwijs 
op de Avans Hogeschool in Breda.
Dit schooljaar begin ik aan het laatste jaar van mijn studie 
en zal ik in groep 1-2b bij juf Aletta in de klas mijn lio- stage lopen.  
Dat houdt in dat ik geleidelijk aan 4 dagen les ga geven in deze groep,  
waarbij ik zelfstandig voor de klas sta. 
Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen, 
maar ik woon op dit moment in Breda.  
Naast mijn bijbaantje en het studeren vind ik het gezellig 
om iets te ondernemen met familie en vrienden. 
Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan en hoop ze dit jaar veel te leren. 
Natuurlijk wil ik zelf ook graag veel leren over het onderwijs tijdens dit schooljaar. 
Ik heb er onwijs veel zin in! Groetjes en graag tot ziens! Juf Anica

Noodnummers
U heeft vorige week een brief meegekregen met de vraag om uw telefoonnummer(s) in te vullen.
Nog niet alle brieven zijn binnen. Wij hebben ze wel graag terug. 
Dan kunnen we in geval van nood altijd iemand bereiken. Brief kwijt? Vraag een nieuwe aan de leerkracht.

Vrije dag
In de kalender staat het al vermeld. Maar voor de zekerheid melden we het nog even hier.
Woensdag 23 september hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij.

Foto’s sportdag/bosdag
De sportdag was een succes. 
We hebben allemaal geweldig genoten. 
Op de website en in de app 
kunt u bij de foto’s zien hoe we het gehad hebben. 
De wachtwoorden van de foto-albums kunt u op school krijgen. 
Vraag uw kind erna of mail de leerkracht.



ONZE LEERLINGEN GAAN (DIGITAAL) OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE!

Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad voor de 
Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit onze groep 8 doen dit jaar ook (weer) mee.  
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! 

Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in  
om ruim 90.000 kinderen in Nederland te helpen aan een veilig thuis.  
Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te maken hebben met geweld, armoede of verslaving. 

De verkoopbox
Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders.  
De kinderen kunnen op gepaste afstand langs de deuren door gebruik te maken van de verkoopbox.  
De QR-code die hierop bestickerd wordt is dezelfde die je op de poster ziet op school.  
Zie je de poster hangen? Scan de code met je mobiel en doe een bestelling. 
De verkoop wordt opgeteld bij de verkopen van de groep en zo maakt de groep kans op een schoolreis naar 
Duinrell!

Digitale Kinderpostzegelactie
De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de deuren gaan’.  
De kinderen spelen zelf de hoofdrol in de digitale actie, geregisseerd door Dylan Haegens, een bekende You-
Tuber onder de doelgroep.  
In plaats van aanbellen in de buurt, kunnen de kinderen ook digitaal langs de deuren gaan  
met een zelfgemaakte, persoonlijke videoboodschap. Zo kunnen de kinderen zich ook vanuit huis inzetten 
voor andere, kwetsbare kinderen.
We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes! 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.


