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rectificatie avondvierdaagse 
Zoals jullie hebben kunnen lezen gaan we weer van start met de 
avondvierdaagse. 
Jullie kunnen je al weer opgeven hiervoor. 
De brievenbussen staan in WD 1 bij kantoor van meneer Patrick en in WD3 

hangt hij aan het bord bij de keuken. 
  
Er is echter een wijziging gekomen in de kosten om mee te lopen en voor het verkrijgen van 

een medaille. 
Alleen meelopen is € 4 euro per persoon 
Met medaille is € 5 euro per persoon. 
  
Graag dit even vermelden op de enveloppe gezien het al jaren 4 euro is graag hier even extra 
aandacht voor. Wij weten namelijk van te voren niet wie wel/geen medaille wil en om 
teleurstelling te voorkomen graag even vermelden op de enveloppe met of zonder medaille. 
 

nieuws van de voorschool 
Eindelijk is het dan zover en gaan we op bezoek bij de Kinderboerderij MEK 
Oosterhout.  
De planning hiervoor is als volgt: 

 Op woensdagochtend 16 mei de kinderen van de ma/wo groep; 

 Op donderdagochtend 17 mei de kinderen van de ma/do groep; 

 Op donderdagmiddag 17 mei de kinderen van de di/do groep. 

De ochtend is van 10.00 uur tot 11.30 uur. De middag loopt van 13.30 tot 15.00 uur. Het is 
de bedoeling dat u uw peuter zelf naar de kinderboerderij brengt en hem/haar daar ook 
weer ophaalt. Maar liever zien wij dat zoveel mogelijk ouders die ochtend/middag kunnen 
blijven om hun kind te begeleiden en vooral te zien genieten. Mocht u zelf niet kunnen, dan 
zijn opa’s of oma’s ook welkom. We willen wel graag weten of u kunt blijven, want bij te 
weinig begeleiding kan ons uitstapje niet doorgaan! Misschien kunt u met een andere ouder 
afspreken om samen te rijden. Protocol ‘Kinderen vervoeren in de auto’ vindt u in de 

schoolgids in het hoofdstuk ‘veilige school’, onder het kopje verkeersveiligheid. 
Wilt u uw kind een beker met drinken meegeven en een rugzakje met een verschoning of 
reserve kleding. Houdt u er rekening mee dat uw kind vies kan worden; regenlaarsjes zijn 
praktisch op de kinderboerderij. 
Wij zorgen voor iets lekkers voor de kinderen en voor de begeleiders! 

 

Ismaël, Faye en Lizzy wensen we heel veel plezier in groep 1. 
Wij heten Gino van harte welkom en veel speelplezier bij ons op de voorschool. 
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Summer Camp Breda 
Engels voor Bengels organiseert deze zomer wederom het Summer 
Camp Breda.  
Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool 

kinderen. 
Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. 
Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen, dansen, creativiteit en 
ook les, alles geheel in het Engels. 
De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met een taal bezig 
zijn, zij deze taal extra goed opnemen. 
Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn Engels in deze 
week te verbeteren. 
  
Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00, indien wenselijk van 8:00 tot 
17:00. 
Meer informatie: www.summercamp.nl 

Onder aan de nieuwsbrief vindt u de flyer. 
 

nieuwsbrief op woensdag 
Volgende week komt voor één keer de  nieuwsbrief uit op woensdag, dus op woensdag 23 
mei. 
 

korte berichten 
 Meneer Kees (unit 3 groen) wordt deze week vervangen door meneer Bas Rommens 

(maandag en dinsdag) en meneer Erwin van Boven (donderdag en vrijdag). 

 Juf Maaike (unit 1 blauw) is dinsdag afwezig in verband met een studiedag als 
cultuurcoördinator. Juf Carolien zal voor de groep staan. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een brief over de verkiezing van de GMR 

oudergeleding. 

 De groepen 7 doen komende donderdag praktijk verkeersexamen. We wensen hen 
veel succes! 

 Volgende week maandag is het tweede pinksterdag en is de school gesloten. 

Iedereen heeft die dag een extra vrije dag. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van hockeyclub De Warande. Kinderen 
kunnen gratis kennis maken met de hockeysport. 

 

http://www.summercamp.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 


