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Jarig:
21 mei Gina groep 8
24 mei Daylano groep 1/2B 
25 mei Khalid groep 5

Gefeliciteerd!

Dag allemaal,
Graag stel ik me aan jullie voor. 
Ik ben Gemma Brosens en werk voor Opdidakt. 
Ik werk op verschillende scholen en geef op verschillende vakgebieden individuele en groepsgerichte 
ondersteuning. 
Daarnaast doe ik onderzoek, geef ik behandeling en advies aan kinderen met dyslexie en hun ouders.
Vanaf deze week zal ik op maandag op de Weerijs werken.  
Ik ga ondersteuning bieden aan kinderen uit de schakelklas en uit de zachte landing klas. 
Tijdens de ondersteuningslessen zal ik vooral aandacht besteden aan de woordenschatontwikkeling en 
verbetering van het begrijpend lezen. 
Op 17 mei heb ik kennisgemaakt met de kinderen die ik zal gaan begeleiden; 
ik heb veel zin om met hen aan de slag te gaan!

Weerijs
    Weekbrief

Hallo allemaal
De meivakantie zit er al weer op. En iedereen weer gezond terug, gelukkig!
Groetjes Juf Els

Natuuruitje
Voor de vakantie is groep 4 het Sonsbeeckpark in geweest. 
Samen met meneer Henk en de juffen zagen we bloesem, 
mooie klimbomen, bloemen en zochten we de kleuren van de natuur. 
Het was best koud, maar toch maakten we er een fijne dag van. 

Vrije dag
Maandag 24 mei is het Tweede Pinksterdag en zijn we allemaal vrij.
Fijn lang weekend !

Groep 8
De EindCITO zit erop! Het begin van het einde. Zo, dat was hem dan.
Drie dagen lang hebben de kinderen van groep 8 keihard gebikkeld en gewerkt.
Soms met het zweet op het voorhoofd en het kladblok volgeschreven. Maar het is gelukt, de EindCITO zit 
erop! Nog 10 weken en dan zit het er alweer op.
Dus gaan we nog veel leren, maar natuurlijk staan ook kamp en de musical op de stoep dus ook leuke 
dingen in het vooruitzicht!



Jouw kind is uniek! 
Bijeenkomsten voor en door opvoeders. 

 

Wat? 
Ouders van kinderen met autisme ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en vinden 

herkenning. Je ziet dat je niet de enige bent en er is begrip voor je situatie. Samen sta je 
sterker! 

Onderwerp 
Deze bijeenkomst staat in het teken van mantelzorg. Wat is de impact van een kind met 
autisme op je gezin? Hoe ga je hier zelf mee om? Hoe is dat voor de andere kinderen? 

En welke hulp kun je hierin krijgen in de gemeente Breda? 

Voor wie? 
Voor opvoeders van een kind met autisme in Breda 

Wanneer? 
Woensdag 2 juni 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. I.v.m. coronamaatregelen zal deze 

bijeenkomst online plaats vinden. 

Aanmelden 
Graag aanmelden door een mail te sturen naar: cvvegten@socialworkbreda.nl. Na 

aanmelding ontvang je een link voor de teams meeting. Voor meer informatie kun je 
telefonisch contact opnemen met Chantal van Vegten 06-58022439. 

 


