Basisschool Okba Ibnoe Nafi


Nieuwsbrief donderdag 10 oktober 2013
Agenda
Maandag 14 okt. tot 25 okt.

Herfstvakantie/Offerfeestvakantie

MOTI
Groep 7 is dinsdag 24 september op bezoek geweest bij het museum MOTI (Museum Of The
Image). MOTI is een museum met allerlei beelden (afbeeldingen) die overal om ons heen
zijn. Tekeningen, plaatjes, filmpjes, verpakkingen en zo verder. De leerlingen hebben geleerd
dat deze “beelden”, emoties / gevoelens oproepen zoals blij, verrast, boos en verdrietig.
In het museum kregen de leerlingen eerst wat uitleg, waarna ze met een werkblad door het
museum mochten lopen. Na deze inspanning wachtte nog de wandeling terug naar school.
Gelukkig konden we nog genieten van een kleine pauze in het Valkenberg.
Tevreden en op tijd waren we terug op school.
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober is de kinderboekenweek 2013 "Klaar voor de start!" op spectaculaire
wijze geopend door een boekenestafetteloop van de leerkrachten: wie de hoogste stapel
boeken kon maken had gewonnen. Het was een spannende wedstrijd die alleen gewonnen
werd doordat de stapel van team 1 omviel. In de kinderboekenweek gaan de leerlingen veel
lezen in boeken over sport en spel en daar ook allerlei activiteiten mee doen in de klas. Zo
houden zij gedurende de kinderboekenweek hun leeskilometers bij! De kinderboekenweek
wordt vrijdag 11 oktober afgesloten met een andere leeswedstrijd waarbij een gouden en een
zilveren beker en bronzen medailles te winnen zijn!
Verkeer
Hallo allemaal! Mag ik me even voorstellen?
Ik ben Seef de zebra en als je mij voortaan tegenkomt in de
nieuwsbrief, dan weet je dat ik iets te vertellen heb over 'veilig
meedoen in het verkeer'. Hoe dat komt? Samen met alle scholen
in Breda doet onze school mee aan het BVL-project. (BVL
betekent: Brabants Verkeersveiligheidslabel), wat gestimuleerd
wordt door de provincie Noord-Brabant.
Wij willen graag dat label krijgen, want veiligheid voor de kinderen vinden we met zijn allen
erg belangrijk. Daar moet nog wel wat voor gedaan worden. Samen met de
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verkeerscommissie op onze school wordt er gewerkt aan een nog beter plan voor de
verkeerslessen.
De verkeerscommissie bestaat uit meneer Rob (gr.7), meneer Aziz (gr.4), juf Fatima (gr. 5) en
2 ouders. Jullie kunnen misschien al wel eens een kijkje nemen op de site van BVL:
www.bvlbrabant.nl
Dus, zie je mij in de nieuwsbrief, dan heb ik iets te melden: of voor de kinderen of voor de
ouders. Tot ziens!
Breda Actief
Enige tijd geleden ontving u via uw zoon of dochter een boekje over sportintroductie van
Breda Actief.
De inschrijving voor de sportintroductie cursussen van Breda Actief zijn in volle gang en het
gaat goed! Toch willen we nog meer kinderen de kans bieden om kennis te maken met een
sport, die ze misschien nog nooit eerder hebben gedaan of gewoon om een keer iets anders te
proberen. Bewegen is immers heel belangrijk voor kinderen. Zowel voor de lichamelijke
ontwikkeling, maar zeker ook voor de sociale ontwikkeling. Hierbij het verzoek van Breda
Actief dit nogmaals onder uw aandacht te brengen.
Herfstwandeling kleuters
Op dinsdag 24 september hebben alle kleuters een herfstwandeling
gemaakt bij het cadettenkamp in Teteringen. Het thema herfst is
ook deze week gestart. We hebben paddenstoelen bekeken in het
bos en al wat gekleurde bladeren gezien. Het was een heerlijke
middag, vol nieuwe ervaringen en belevenissen. Namens alle
kleuters en juffen van de onderbouw willen we alle hulpouders
bedanken voor het rijden en begeleiden.
Singelloop
Zondag 6 oktober loopt er een aantal zeer sportieve leerlingen van onze school mee met de
singelloop van Breda! We starten om 16.30. U bent van harte uitgenodigd om ons te komen
aanmoedigen. Lopers alvast veel succes!
Bibliotheek
Op vrijdag 27 september 2013 zijn de kinderen van groep 6 naar de stadsbieb gegaan.
‘Het was heel erg leuk. Als eerst gingen we leren over hoe we boeken konden vinden en hoe je
informatie uit een boek haalt. Daarna kregen we een korte rondleiding. We deden een speurtocht met
de computer en met je brein. We hebben ook geleerd wat een etiket is en over het MLP (Moeilijk Lezen
Plein). Daarna zijn we naar het park geweest.’ Van Ihsen, Houyem en Khadija
Hadith van de week: Beloning van Umrah en Hadj
“De umrah die door een andere umrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de vergeven en er is
geen andere beloning voor de hadj die (door Allah) aanvaard is, dan het paradijs.”

