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Hallo allemaal
Wat fijn om iedereen weer terug te zien na de vakantie. 
Groetjes Juf Els

Jarig:
24 feb Masah groep 3 
26 feb Yusuf groep 8 
   1 mrt Yagub groep 6 

Gefeliciteerd!
MR nieuws
Vlak voor de carnavalsvakantie heeft de MR online weer 
een vergadering gehad. 
We hebben besproken wat we vinden dat kinderen 
minimaal zouden moeten leren bij ons op school en hoe 
we daar op school voor zorgen. 
Meer leren kan natuurlijk altijd!

Zandbak
Je hebt het vast al gezien. 
Op de speelplaats aan de Havermansstraat hebben we een nieuwe zandbak gekregen! 
En met dit mooie weer is er al goed gebruik van gemaakt.

Groep1en2
De kleutergroepen groeien goed, en dat is fijn voor de school.
Daarom krijgen nu van maandag tot en met woensdag van 10 tot 12 de groepen 2 les van juf Aletta. 
Groep 1A van juf Els en Groep 1B van juf Anica. 
Dan zijn de groepen even iets kleiner en hebben we alle aandacht voor iedereen.



Cursus schatten van ouders online
Cursus ‘Schatten van Ouders’ online - meld je aan!
 
Schatten van Ouders maakt opvoeden nog leuker!
Het opvoeden van kinderen is bijzonder en leuk, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.
Met de uitdagingen vanwege de lockdown is het sparren met andere ouders behulpzaam.
In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief opvoeden centraal.
Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je wordt je bewust van jouw eigen schat aan opvoedkennis!
Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij jouw gezin.
Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig.
Kortom: Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle opvoedvragen - groot en klein –.
 
Data: woensdagochtend 3- 17- 31 maart en 14 april 2021 van 09:30-11:30 uur. 
Aanmelden via de link hieronder.
https://www.socialworkbreda.nl/aanmeldingen/schatten-van-ouders/schatten-van-ouders-2021-03-03-basis-
school-1/

Voor hulp bij het aanmelden mag je ook een email sturen naar juf Silvia (silvia.gisbergen@inosweb.nl).

Voor wie? Voor ouders met kinderen op de basisschool
Wanneer? woensdagochtend 3- 17- 31 maart en 14 april 2021
Hoe laat? 09:30-11:30 uur
Locatie? Online via Teams (ivm COVID-19)
LET OP!  Als u met twee personen meedoet, dient u zich beiden aan te melden.

Carnaval
Het is al weer even geleden, maar met carnaval hebben we bij de kleuters een heuse modeshow gelopen. 
Foto’s en filmpjes hiervan vind je in het fotoalbum op de website en in de app.

Sneeuw
Hebben jullie ook zo genoten van de sneeuw?
Nou wij wel! 


