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Hallo allemaal
Volgende week begint de kinderboekenweek.
Gaan we lekker terug de tijd in en lezen, lezen, lezen!
Groetjes Juf Els

Jarig:
29 sept Jayden groep 4
30 sept Elia groep 3  
1 okt Damian groep 3 

Gefeliciteerd!Natuur-uitje
De kinderen van groep 5 en 6 gaan komende week met 
juf Ghisel van Natuurwijs en hun eigen leerkracht de natuur in.  
Groep 5 gaat 1 oktober en groep 6 gaat 2 oktober naar het natuurgebied bij Sprint.
De kinderen vertrekken vanaf school en komen hier op tijd weer terug. 
De normale schooltijden worden dus aangehouden. 
Denkt u aan;  warme kleding die vies mag worden
  regenjas/laarzen (bij regenachtig weer)
  een rugtas met 10-uurhapje en lunchpakketje 

Groep 1,2,3,4,7 en 8 zijn binnenkort ook aan de beurt. 
Let op : er staat een foutje in de kalender !!!
Groep 1/2 A van juf Els gaat 6 oktober.
Groep 1/2 B van juf Aletta gaat 7 oktober.
Groep 7 gaat 15 oktober.
Groep 8 gaat 16 oktober.
Groep 3 gaat 29 oktober.
Groep 4 gaat 30 oktober. 
Hierover krijgt u nog bericht van de eigen leerkracht.

Meidensport
Van Breda Actief;
Vanaf dinsdag 29 september:
15:30u – 16:30u meidensport in Bredase ring, dansen, hockey, voetbal, boksen, turnen etc..
16:30u – 18:00u meidenclub in Buurthuis Scheldestraat 1, koken, knutselen, Nintendo Wii, Playstation, 
spelletjes. Voor meiden van 8 tm 14 jaar.

Kinderboekenweek
EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. We beginnen woensdag 30 september. 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.  
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken, lees een boek!




