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Onderzoeksdagen
In de week van 23 november t/m 27 november gaan de groepen 3 t/m 8 aan de slag met
onderzoekend leren. De voorbereidingen voor deze dagen zijn al in volle gang. We doen het
onderzoek aan de hand van de volgende stappen:

Open Dagen voortgezet onderwijs Breda
Onlangs is besloten dat de Open Dagen die zouden plaatsvinden in januari en februari 2021 niet
doorgaan in verband met de steeds wijzigende situatie die Corona met zich meebrengt.
Wat gaan we wel doen?
De overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs wordt door kinderen en ouders ervaren als
een grote overstap en we vinden het heel belangrijk dat zij zich, ondanks de beperkingen, hier
goed op kunnen oriënteren en tot een weloverwogen schoolkeuze kunnen komen. En daarom:
•
• breiden alle scholen hun online-aanbod uit;
•
• organiseren alle scholen in de periode van november 2020 tot en met februari
2021 allerlei kleinschalige activiteiten waarbij steeds rekening gehouden wordt met de
veiligheidsrichtlijnen die op dat moment gelden.
Scholen publiceren alle activiteiten op hun website. Belangrijk dus om deze goed in de gaten te
houden. De websites van alle VO-scholen in Breda zijn snel te benaderen via de website:
www.vobreda.nl. Daarnaast vindt u op deze website allerhande informatie over de overstap van
de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan een goede schoolkeuze.
Met vriendelijke groet,
Schoolleiders VO Breda

Facultatieve gesprekken
Deze week vinden de facultatieve gesprekken plaats.
We hopen dat u fijne gesprekken heeft.

De Sint weer in het land.
Het was nog even spannend maar uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen.
Sint is eindelijk weer in ons land met zijn Pieten.
Het wordt vast weer een leuke, gezellige, spannende tijd!

Kinderboekenambassadeurs voor de Kinderboekentuin
Op 6 oktober gingen Saija, Noa, Lot, Mickey, Caitlin en Odin met juf Denise naar de
Kinderboekentuin. Daar kregen ze allemaal een boek mee om een recensie over te schrijven.
Dit is de recensie van Lot uit groep 7B. Je kunt hem ook vinden op de site van de
Kinderboekentuin. Daar staan trouwens nog veel meer recensies! De andere recensies volgen
snel!!!

recensie Pages & Co
Dit boek gaat over boekdwalen. Het is geschreven door Anne Pages. Het zit vol fantasie.
En toch ook weer een beetje echt.

samenvatting
Matilda woont in een boekwinkel met haar grootouders. Over een paar dagen is het
wonderland feest van gang. Haar vader is overleden, en haar moeder is weggelopen. Ze zit
vaak op haar kamer. Daar leest ze vaak boeken. Op een dag wil ze naar haar stoel lopen
maar dan merkt ze dat die bezet is. Anne van het groene huis zit op de stoel. En een paar
dagen later komt ze op die stoel Alice uit wonderland ook tegen. Ze nemen haar mee naar
hun verzonnen werelden. Matilda wil hier meer over weten, dus ze gaat naar haar
grootvader toe. Hij legt haar uit dat het boekdwalen is en dat ze zich ‘in boeken kan lezen’,
om met de personages te praten en mee te gaan op avontuur. En misschien kan ze ook
wel ontdekken waar haar moeder is.

mening
Ik vind het een prachtig boek, want ze vertellen eigenlijk dat het leuk is om je te verdiepen
in de werelden van de boeken. Het is ook heel leerzaam omdat er best lastige woorden in
staan. Maar vanaf groep zes, moet het makkelijk te doen zijn. Ik kon er echt uren lang in
lezen. Er gebeurt ook gewoon heel erg veel in het boek. Telkens als je iets verder leest
gebeurt er weer iets bijzonders. Het is zeker de moeite waar om deze boeken te lezen. Het
leesniveau is B en geschikt vanaf 10 jaar.

illustraties en kaft
De illustrator is Paola Escobar. Ze maakt mooie tekeningen. En ze tekent
vooral met zwart en wit. Ook tekent ze heel realistisch. ‘Ik vind dat heel
mooi, je krijgt dan de stemming erin’. Maar als er geen afbeeldingen in
staan is dat ook heel leuk. Dan moet je je fantasie gebruiken. Op de kaft
staan ook aanwijzingen voor het verhaal. Bijvoorbeeld de kaarten. En ook
de man achterin. Het heeft allemaal te maken met het boek
Paola Escobar is een Colombiaans illustrator. Ze werkt en woont heel
gelukkig in Bogota met haar man en hond Flora.

top en tip + sterren
Het boek was echt fantastisch. Als ik het een cijfer moet geven, geef ik een 9. Want het
was echt om van te genieten. Maar een klein tipje is dat misschien het begin iets
duidelijker kan. Het is gewoon heel erg prachtig om te lezen. Het is leuk dat er meer delen
van zijn dus je kan altijd nog doorlezen. Veel leesplezier!
Geschreven door Lot uit groep 7B

Fluordag
Goed zichtbaar zijn in het verkeer lijkt zo vanzelfsprekend. Toch is dit niet altijd het geval. Vooral in
deze periode van het jaar vallen verkeersdeelnemers niet altijd goed op. Met name voetgangers en
fietsers kunnen slecht gezien worden.
Om hier aandacht voor te vragen, mochten de kinderen op maandag 9 november met
FELgekleurde kleding (lichtjes, lampen, felle kleding etc.) naar school komen. Op deze manier val je
op in het verkeer! Ze konden zelfs een prijs winnen. Emily uit groep 1/2D, Melinda uit groep 5A en
Mickey uit groep 7A hebben deze prijzen mogen winnen. Maar ook alle andere kinderen waren
goed verlicht. Wat een succes!

Eerste Communie 2021 Augustinusparochie Breda Be / Fr
Op zondag 30 mei is er om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord een communieviering
voor kinderen die in Breda-Noord en Haagse Beemden wonen.
Wilt u uw kind aanmelden, vul dan het aanmeldingsformulier in dat op de website van de
Augustinusparochie staat of stuur een e-mail naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl
t.n.v. Annie Aarts. (06-18842219) U ontvangt dan een aanmeldingspakket met alle informatie.

