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Hallo allemaal
Fijne herfstvakantie !
Groetjes Juf Els

Jarig:
17 okt Mustafa groep 7
18 okt Yousra groep 7
20 okt Niels groep 6  
23 okt Keano groep 8
25 okt Adam groep 8 
25 okt Ikram groep 8
25 okt Jay-Lee groep 7
25 okt Noah groep 4 

Gefeliciteerd!

Studiedag!!!!!!!
Maandag 26 oktober zijn de leerlingen vrij 
in verband met een INOS-studiedag.
Excuses dat dit niet in de kalender is opgenomen.

Natuuruitje groep 3 en 4
Donderdag 29 oktober gaat groep 3 op Natuuruitje. 
Groep 4 gaat op vrijdag 30 oktober. 
We vertrekken vanaf school en zijn op tijd weer terug op school. 
We hebben er ontzettend veel zin in, om de hele dag in de natuur te zijn. 
Wilt u zorgen voor; 
warme kleding die vies mag worden 
regenjas/laarzen (bij regenachtig weer) 
een rugtas met 10-uurhapje en lunchpakketje

Van Krista (CJG)
We hebben allemaal mee gekregen dat de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. 
Dat betekent helaas nog steeds afstand houden en ik mag net als jullie de school nog steeds niet in. 
Ik stond de laatste tijd op maandagochtend op het schoolplein voor jullie vragen, 
maar met de nieuwe maatregelen gaat dit veranderen.
Ik zal in ieder geval vaker iets in de nieuwsbrief schrijven 
en jullie mogen me altijd mailen voor vragen over 
opvoeding, ontwikkeling, zorg en therapie, 
kinderfeestjes, het jeugdsport en cultuur fonds enzovoorts. 
Mocht je ergens over twijfelen, 
kun je natuurlijk ook altijd juf Silvia (of een leerkracht) benaderen 
en dan kan zij advies geven waar je je vraag het best kunt wegleggen. 
Ik ben het makkelijkst per e-mail bereikbaar; krista.schelle@cjgbreda.nl. 
Mocht je liever willen bellen mag dat ook 
en dan kun je mijn telefoonnummer aan juf Silvia vragen.
Groetjes Krista




