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Nieuwsbrief donderdag 19 juni 2014
Agenda
Donderdag 26 juni
Dinsdag 1 juli
Donderdag 3 juli
Dinsdag 8 juli
Woensdag 9 juli

studiemiddag team, groep 1 t/m 8 vrij
rapportgesprekken op uitnodiging
rapportgesprekken op uitnodiging
doorschuifmiddag en afscheid groep 8
laatste schooldag

Het Brakkenfestival
De kaartverkoop van het Brakkenfestival start dit jaar op 18 juni. Kaarten zijn op
verkooppunten en online verkrijgbaar via de site van het Chasse Theater. Tijdens het
festival zijn kaarten verkrijgbaar bij de ingang van de Kunstijsbaan.
Optisport Racketcentrum, Terheijdenseweg 500, Breda.
VVV en bij surplus.
Vanaf 2014 zijn de volgende entreeprijzen van toepassing:
Reguliere dagkaart €6,00 per kind in de voorverkoop, €8,00 aan de poort
BredaPas houders dagkaart €1,00 per kind in de voorverkoop, €3,00 aan de poort (let op:
BredaPas + legitimatiebewijs verplicht).
Nieuws van de verlengde schooldag
Afgelopen maandag hebben we de verlengde schooldag met een aantal leerlingen van groep
6 afgesloten. Zij hebben in de laatste twee bijeenkomsten kennis gemaakt met het maken
van een PowerPoint presentatie.
De resultaten waren verrassend en veel mogelijkheden die PowerPoint biedt zijn gebruikt.
We hopen dat deze vaardigheden ook bij toekomstige boek- en spreekbeurten worden
gebruikt…..
Ouders en leerkrachten bedankt voor jullie belangstelling!!!
Verlengde schooldag volgend schooljaar 2014-2015
Ook volgend schooljaar bieden wij op school een verlengde schooldag aan. Het aanbod zal
wederom extra taal onderwijs zijn, waarbij woordenschat en begrijpend lezen centraal staan.
Wij gaan dit jaar de verlengde schooldag twee keer per week aanbieden voor leerlingen uit
groep 5 en 6.
Leerlingen die kunnen meedoen zullen voor de zomervakantie een uitnodiging ontvangen.
De verlengde schooldag is een vrijwillig aanbod, maar doe je eenmaal mee dan verwachten
we wel dat je blijft komen.
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Zwangerschapsverlof juf Fatima
Zoals u wellicht weet, is juf Fatima zwanger. Zij gaat vrijdag aanstaande met
zwangerschapsverlof. Juffrouw Anneke Burger zal haar tijdens haar zwangerschaps- en
ouderschapsverlof vervangen.
Hadith van de week: Wonderen in de baarmoeder
“Allah wijst elke schoot (baarmoeder) een engel toe die zegt: “O Heer! Een druppel zaad. O
Heer! Een stolling. O Heer! Een kleine klont vlees.”
Als Allah dan wenst om deze schepping te voltooien, vraagt de engel: “O Heer! zal het
mannelijk of vrouwelijk worden, zal het ellendig of gezegend zijn, en hoeveel zal zijn
proviand zijn? En hoe oud zal hij worden?”
Alles wordt geschreven, terwijl het kind zich nog in de baarmoeder bevindt.”
Deze hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van
de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat overgeleverd in
Bukharie.
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