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Deze week Luizencontrole
Informatieavond nieuwe/oriënterende ouders
Dode-hoek-project groep 7
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Sam Hofmans (12)
Ise Rovers (7)
Jans Hommel (7)
Floortje de Laat (7)
Arthur Mulder (6)

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS: Project over relaties, seksualiteit en weerbaarheid
Ook dit jaar doen wij weer mee met alle
groepen van onze school met: 'De week van
de lentekriebels'. In de week van 18 t/m 22
maart staan lessen over relaties, seksuele
ontwikkeling en weerbaarheid op het
programma. De informatie en de
gesprekken die we voeren in de klas zijn
afgestemd op de leeftijdsgroep. We volgen
daarbij het digitale lespakket van 'kriebels in je buik' uitgegeven door de Rutgersstichting.
Er wordt gewerkt met prentenboeken, voorlichtingsfilmpjes, kringgesprekken enz. Dit onderwerp
kan soms interessante vragen oproepen bij uw kind en daarmee voor leuke gesprekken aan tafel
zorgen. In de bijlage ontvangt u tips om met uw kind in gesprek te gaan over seksualiteit. Op de
volgende site vindt u meer informatie: www.seksuelevorming.nl

Landelijke opening Week van het Geld
Op maandag 25 maart zal in het NAC-stadion in Breda de
landelijke opening van De Week van het Geld plaatsvinden.
Onze groepen 7 hebben door het inzenden van een filmpje,
waarbij ze de zin: ‘Je bent een held met geld als… ’ moesten
afmaken, als prijs gewonnen dat ze bij deze opening aanwezig
mogen zijn!
In de bovenbouwklassen zal op verschillende manieren aandacht aan de Week van het Geld (25
t/m 29 maart) besteed worden.
Het doel van deze week is om leerlingen te leren omgaan met geld, zodat er een basis wordt
gelegd voor financiële redzaamheid op volwassen leeftijd. Meer informatie vindt u op:
https://www.weekvanhetgeld.nl/

Opening Grote Rekendag
Op woensdag 3 april willen we met de hele school de Grote Rekendag op een leuke manier
openen.
Waar? In het park aan de Archimedesstraat.
Tijd? Van 8.45u – 12.00u.
We zijn daarbij op zoek naar ouders die ons daarbij kunnen helpen.
Heeft u zin/tijd om ons die dag een handje te komen helpen? Graag!
U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind. (voor 25 maart aanstaande)

CJG inloop uur gaat deze week niet door
Wekelijks is op de dependance aan de Archimedesstraat, op woensdagochtend van 08.30-09.30
uur, de school CJG-er aanwezig voor allerlei vragen van ouders/verzorgers.
Deze week, woensdag 20 maart, is Omar Sirre afwezig. Mochten er vragen zijn dan is
Omar telefonisch of per mail bereikbaar.
Mobiel: 06 - 5181 1422
E-mail: omar.sirre@cjgbreda.nl

Belcrumhuis
Er mag gedanst worden #5
Wederom wordt er op zaterdag 30 maart weer “er mag gedanst worden” georganiseerd in het
Belcrumhuis in Breda
Lekker ongecompliceerd dansen op muziek van 77 tot 99.
Dus de hit van Prince kan nog net.
DJ sound of C (Carl) pretendeert dat hij 30.000 nummers meeneemt dus het zou sterk zijn als jouw
favoriete nummer er net niet bij zit.
En je kunt natuurlijk ook een lekker dansbaar nummer aanvragen.
Regel oppas en kom lekker dansen om de hoek in het belcrumhuis
Datum: zaterdag 30 maart vanaf 20 uur
Locatie: Pastoor Pottersplein 12 (in de belcrum)
http://www.belcrumhuis.nl
Entree: Gratis

Europa Kinderhulp

De laatste schoolweken zijn eindelijk voorbij.
Wat waren ze druk; volgepland met schoolreisjes, avondvierdaagsen,
schoolkampen, kennismakingen met nieuwe leerkrachten, enzovoorts.
De kinderen zijn toe aan een welverdiende zomervakantie!
'Fijne vakantie'
'Geniet er lekker van'..; mooie termen die over het
schoolplein galmen op de laatste schooldag van het jaar.
Herkent u het?
Maar helaas is een 'fijne vakantie' niet voor ieder kind de werkelijkheid.
In veel Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke omstandigheden:
-kinderen die wonen in gebroken gezinnen waarbij
de verzorgende ouder veel werkt en het kind vaak alleen thuis is,
-kinderen die wonen in tehuizen,
-kinderen bij wie het ontbreekt aan aandacht en liefde.
Voor deze kinderen zet Europakinderhulp zich in.
Wij organiseren vakanties voor deze kinderen.
Zodat zij een paar weken per zomer onbezorgd kind kunnen zijn.
Heeft u een logeerbed vrij deze zomer?
Onze kinderen vragen geen luxe:
Aan tafel eten, samen een boodschap halen, aardbeien op de boterham,
buiten spelen, een opblaaszwembad in de tuin: onbetaalbaar voor ze!

Vraag voor 27 april 2019 een informatiepakket aan via onze website: www.europakinderhulp.nl
of bel voor meer informatie met ons landelijk informatienummer: 0118-627974
En hopelijk mogen wij u -samen met een van onze kinderen- een heel waardevolle zomervakantie
bezorgen!

