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Jarig:

Hallo allemaal

Ben jij ook al nat geregend deze week?
Gelukkig is het in de school gezellig en droog.
Groetjes Juf Els

Groep 1-2 nieuws

26 okt Reneeza groep 6
27 okt Janeye groep 1/2A
31 okt Zahra groep 4
31 okt Ahsen groep 4
31 okt Jayan groep 7
1 nov Cham groep 5

Gefeliciteerd!

Donderdag 5 november doen de kleuters mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Ze ontbijten dan lekker op school. Ze hoeven niets mee te brengen, alles wordt geregeld!
Niet ontbijten dus voor je naar school komt.

De maanden van het jaar

We merken regelmatig dat niet alle kinderen de namen van de maanden van het jaar kennen.
Daarom de poster hieronder zodat je nog eens kunt oefenen.

MELD JE (JEUGD) HELD!
Breda zoekt jeugdhelden!
Het wordt zo vaak gezegd, we leven in een bijzondere periode, en dat is ook zo.
Maar ondanks de maatregelen en het na-effect van de intelligente lockdown gebeuren er in Breda ook heel
veel mooie dingen.
Door heel Breda werden het afgelopen jaar doorlopend heldendaden verricht, van groot tot klein, ook door
onze jonge Bredanaars.
En juist nu is het misschien wel belangrijker dan ooit om deze heldendaden te belonen.
Voor het 3de jaar op rij zijn wij op zoek naar jeugdhelden in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
De uiteindelijk gekozen jeugdhelden zullen op de Dag van de Rechten van het Kind (20 november) een
jeugdlintje ontvangen!
Wat is een heldendaad? Nou, bijvoorbeeld:
Je nichtje die zelf mondkapjes is gaan maken en heeft uitgedeeld aan oudere buurtbewoners.
Een buurjongen die in de wijk mee heeft geholpen met het halen van boodschappen.
Een leerling die elke week vrijwilliger is bij de ingang van een bejaardenhuis.
Natuurlijk zijn er nog tal van andere heldendaden op te noemen, dus twijfel niet en meld je held!
Hoe meld ik een jeugdheld?
Ken je z’n held, of misschien wel meer? Geef ze dan op voor een jeugdlintje!
Meld die held, want deze heldendaden moeten worden beloond.
Ga naar www.breda.nl/held voor meer info of om direct een heldendaad aan te melden!

