11 april 2022

13 april
14 april
14 april
15 april
18 april
20 april
20 april
20 april
21 april
22 april
25 april t/m
6 mei

Schoolfotograaf (dependance)
Schoolfotograaf (hoofdgebouw)
Paaslunch
Goede vrijdag (Vrij)
2e Paasdag (vrij)
Bosdag groep 1-2
CITO Eindtoets groep 8
OV overleg
CITO Eindtoets groep 8
Koningsspelen

11 april
11 april
12 april
15 april
15 april
16 april
16 april
17 april
17 april

Maher (5)
Aliyah (12)
Anas (11)
Hein (10)
Finn (12)
Mirte (7)
Wieger (9)
Noah (8)
Luuk (13)

Meivakantie

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2022-2023
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 oktober t/m 28 oktober 2022 Herfstvakantie
31 oktober 2022 INOS Studiedag
26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie
20 februari t/m 24 februari 2023 Voorjaarsvakantie
7 april 2023 Goede Vrijdag
10 april 2023 Tweede Paasdag
24 april t/m 5 mei 2023 Meivakantie
18-19 mei 2023 Hemelvaart
29 mei 2023 Tweede Pinksterdag
17 juli t/m 25 augustus 2023 Zomervakantie

De studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend. Hierover zullen wij u na de meivakantie
informeren.
Schoolfotograaf (herinnering)
Op woensdag 13 april (dependance) en donderdag 14 april (hoofdgebouw) komt de
schoolfotograaf.
We zijn blij u te kunnen melden dat er dit jaar ook weer broertjes/zusjes foto’s gemaakt kunnen
worden.
Dit kan alleen op donderdag 14 april van 14.45 tot 15.15 uur op het hoofdgebouw. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. U kunt gewoon aansluiten in de rij binnen de bovenstaande tijd. Later
aansluiten is helaas niet mogelijk.
U kunt de school binnen gaan via de hoofdingang en de school verlaten via de uitgang tussen
groep 5b en 6a (aan de kant van de Terheijdenseweg).
Goede doelen dag
Op vrijdag 20 mei staat de ´Goede doelen dag´ gepland.
In de aanloop naar deze dag gaan onze leerlingen per groep iets organiseren om geld op te halen
voor het doel: HULP AAN OEKRAINSE DIEREN, onder leiding van de dierenbescherming. Dit kan
zijn iets bakken, knutselen, of maken. U hoort vanzelf wanneer de groepsleerkracht een activiteit
uitvoert en de verdere informatie daarover. Op maandag 16 mei tellen we al het geld, wat er is
opgehaald bij elkaar op om dit vervolgens op vrijdag 20 mei bekend te maken.

verslag bezoek chassetheater (geschreven door Emir)
we gingen met de groepen 6 en het was dinsdagochtend 5 april. en het was verlopen ik was in de
rij met cedric en binnen. en toen we er waren moesten we eerst wachten op een begeleider en
toen hij er was gingen we met z'n alle in de zaal. en de zaal was heel groot en breed.en we
moesten wachten en toen begon het er was een kale man achter een wit doek. en er waren 8
blokken en een zwarte piano en een viool en een witte contrabas. en op een kwam er een grote
ronde licht op dat doek en er was een trap en een vrouw. en daarna kwamen twee meisjes en
twee jongens en ze lachten heel hard. maar daarna gingen ze opeens de trap verplaatsen en ze
gingen ook ineens allemaal dingen creëren met die 8 grote blokken en toen ze dat hadden gedaan
toen kwam er ineens een vrouw met de viool en die ging op hun creatie zitten. en speelde viool
daarna ging ze staan en maakten ze iets anders en ze gingen daarna ook helemaal met blokken
onder elkaar door en ze deden allemaal kustjes en ze gingen doen of als ze dood waren maar dat
was niet. en mijn mening is eigenlijk. knap want ze hadden maar 8 blokken en daarmee deden ze
het mee. dus dat is goed. maar ik vond het niet zo leuk. maar het is wel knap. en daarna gingen we
met de groepen 6 naar oude dingen van vroeger. we gingen langs bij de stadsmuur en bij de
oudste huis en de oude supermarkt en het kasteel en de kerk.

REMINDER PAASLUNCH
Op donderdag 14 april staat de paaslunch op het programma.
Op deze dag nemen de leerlingen hun eigen bord en bestek mee in een tas(je) voorzien van naam.
Trajecktklas (Verslag Janneke en Aaf)

Escape slaapkamer van

Vincent van Gogh
--------------------------------Het Vincent van Gogh museum krijgt minder bezoekers. Dit
komt door allerlei beperkingen. Wij hebben ervoor gekozen om
een oplossing te verzinnen voor mensen die het te saai vinden
en zodat mensen niet meer ver hoeven te reizen. Ons idee is
namelijk om in een zeecontainer de slaapkamer van Vincent van
Gogh in het 3D te maken. Hierdoor duik je in de wereld van
Vincent en dit doe je op een leuke manier, want het is een
escape room. Hij wordt vervoerd per boot hierdoor komt in
havens aan en zo komt hij dus ook bij mensen die nooit in musea
komen. Als jij deze nou zomaar een keer wilt tegenkomen,

Groetjes Janneke en Aaf
trajectklas groep 7.
stem dan op ons!!!

Ga naar www.vakkanjers.nl, dan ga je naar halve finalesinzendingen-junior, en dan zoek je KBS de
spoorzoeker op-klik dan op bekijk inzending en stem!

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Kinderhulp
en Jarige Job.
Het armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Samen met onze
samenwerkingspartners zetten wij ons in voor hetzelfde doel: ervoor zorgen dat alle
kinderen gewoon mee kunnen doen. Sam& voor alle kinderen wil gemeenten hier graag bij
helpen. Het gebruik van Sam& voor alle kinderen en het aanvraag portaal kan een uitkomst
bieden.
Sam& biedt laagdrempelige én eenduidige toegang tot een breed pakket aan voorzieningen
in natura voor ouders die ondersteuning nodig hebben. De aangevraagde voorzieningen
worden geleverd door onze Sam&werkingspartners. Via één digitale voordeur kunnen
ouders en intermediairs binnen enkele minuten eenvoudig een (brede) aanvraag doen.
https://www.samenvoorallekinderen.nl/

Kortingsbonnen Kermis Breda Breepark
Van 8 t/m 18 april staat er een grote kermis op Breepark. Om de kermis extra leuk te maken
staan er kortingsbonnen op www.kermiskorting.nl. Veel plezier op de kermis!

LEGO Expositie
Mijn naam is Jordy Koevoets uit Breda en ben beeldend kunstenaar. Sinds 2019 maak ik LEGOminiaturen geïnspireerd op wereldberoemde kunstwerken. Zo wil ik de geweldige verhalen uit de
kunst vertellen aan het grote publiek. Met LEGO als doelbewust ingezet medium om zodoende op
speelse wijze de kloof te dichten tussen kunstwereld en het grote publiek. Voor het maken hanteer
ik eigen spelregels. Zo mag ik enkel echte LEGO gebruiken, niks verlijmen of schuren of afknippen.
De collectie telt nu zo'n 50 miniaturen geïnspireerd op allerlei kunstwerken. Mijn kunst-educatieve
insteek is uniek in de wereld. (beknopte uitleg)
In de expositie (getiteld: Arty Farty LEGO Party) zal ik 20 unieke LEGO-miniaturen tonen. Bij elke
miniatuur een tekstje voor uitleg, en een foto van het originele kunstwerk. In de expositie zal ook
een bouwwedstrijd zijn voor kinderen! Met een prijsuitreiking. Opdracht: bouw met max. 100
LEGO-stenen het allermooiste kunstwerk! Er zullen 1000-en stenen in de zaal liggen om mee te
bouwen. Gesponsord door Bram's Bouwstenen.
Opening in IDFX: Vrijdag 15 april om 16.00 uur, met om 20.00 uur de artist talk olv. kunstenaar en
influencer Mignon Nusteling.
Zaterdag 16 april om 14.00 uur: start LEGO-bouwwedstrijd voor kinderen! (kom allemaal!)
Prijsuitreiking voor kinderen: Zondag 1 mei.
Zie flyer voor alle informatie.

