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Weerijs
    Weekbrief

Hallo allemaal
Hoera, we zijn weer begonnen. Welkom allemaal. 
Helaas nog wel met wat corona regels maar we houden vol!
Groetjes Juf Els

Jarig:
7 sept Jasmina groep 1-2C
10 sept Marouan groep 3 
13 sept King groep 5
14 sept Daniel groep 5

Gefeliciteerd!

Groep 3 en groep 8
Op maandag 13 september van 15.30 uur tot 16.30 uur 
mogen de ouders en verzorgers van groep 3 en groep 8 
naar school komen voor belangrijke informatie over de groep.
In groep 3 zullen we het hebben over het leren lezen 
en hoe u hier bij kunt helpen thuis.
In groep 8 zullen we het hebben over de adviezen 
richting het middelbaar onderwijs.
De deur van de school is voor u open vanaf 15.15 uur.

Wilt u 1,5 meter afstand houden tot anderen. Bij klachten, blijf thuis.
Tot maandag 13 september! 
Groetjes, Meneer Bram en juf Annemiek

Sportdag en bosdag
Op vrijdag 24 september is het zover en gaat de sportdag van start. 
Zet het dus in je agenda.
Volgende week nog wat extra informatie in de weekbrief 
die belangrijk is voor de dag zelf.

Kleutergroepen
De ouders van de kleuters krijgen deze vrijdag een mail van de juffen.
Hierin staat de uitnodiging om volgende week een uurtje in de klas te komen kijken.
Geen mail ontvangen? Neem contact op met de juf van uw kind.

Geen zomerontmoeting
Helaas kan wegens de geldende coronaregels de zomerontmoeting niet doorgaan.

Koffie ochtend
Kom gezellig naar de koffieochtend van 16 september. 
Het begint om 8:30u. 
Wel even aanmelden bij onze directrice juf Monique (monique.vanderschoot@inos.nl)

Kriebelen
Maandag 13 september komen de kriebelmoeders op visite. 
Zij controleren de kinderen op hoofdluis.



Op zaterdag 11 en zondag 12 september zwaaien de deuren van meer dan 30 monumenten in Breda weer 
open. In en rond deze monumenten is er een uitgebreid programma met rondleidingen, exposities, theater, 
muziek en kinderactiviteiten.

Open Monumentendagen Breda kan veilig georganiseerd worden met inachtneming van de coronaregels. 
Door de deelname van meer dan 30 monumenten wordt het publiek vanzelf gespreid. 
Binnen de monumenten gelden de regels voor doorstroomlocaties.

Programma Open Monumentendagen
Het programma kent vertrouwde hoogtepunten van het Bredase erfgoed zoals de Grote Kerk, Stadhuis en een 
rit met de historische BBA-bussen, maar ook voor de trouwe bezoeker is er een hoop nieuws te ontdekken. 
Wat dacht je van Popmonument, het Maczek Memorial, het pop-up Indisch museum Arjati, de Immanoe-el 
Kerk , de voormalige kweekschool Ingenhousz, het kerkhof in Bavel, ‘t Zoet en nog veel meer. 
Ook het Kasteel van Breda is sinds lange tijd weer te bezoeken. 
Op de website van www.omdbreda.nl staat alle info. Voor sommige onderdelen moet je reserveren.

Programma voor kinderen
Ook voor kinderen is er meer dan genoeg vertier. 
Op zaterdagavond is er weer een Duik in het Duister. Je volgt het spoor terug van Wendelinus in Breda. 
Een rondrit in een antieke paardentram of met de huifkar vanuit de Boschstraat, 
de Torenbeklimming van de Grote Kerk en Kunstkameraden- expositie bij Lighthouse zijn daarvan enkele 
voorbeelden. Kijk voor het volledige programma en voor reserveren op www.omdbreda.nl


