
 

33. Nieuwsbrief 8 april 2022    

 

Data van belang 

15 april          : Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij 

18 april          : 2e Paasdag; alle leerlingen vrij 

20 april          : kennismaken nieuwe leerlingen 

22 april          : 15.05u start meivakantie 

9 mei             : 8.40u weer naar school 
 

Vervangingen 
Maandag 

Meneer Joep is in de ochtend in groep 7b; juf Kyra werkt voor de groep.  
Meneer Joep is in de middag in groep 7c; juf Marcella werkt voor de groep.   
Meneer Thom is samen met juf Hanneke in groep 5a.  

Juf Emily is in groep 3/4b.  
Dinsdag 

Meneer Joep is in de ochtend in groep 8a; juf Kirsten werkt voor de groep.  
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène werkt voor ICT. 
Juf Emily is in groep 3/4b.  

Woensdag 
Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce werkt voor haar groep.  

Juf Sandra in groep 8c; meneer Eugène werkt voor de groep.  
Juf Quincy is in groep 6c; meneer Bas werkt voor de eigen groep. 
Juf Yvonne is in groep 3/4b. 

Donderdag 
Juf Eefje is in de ochtend in groep 1/2; juf Nicole werkt voor de groep.  

Juf Eefje is in de middag in groep 7c i.v.m. domeinmiddag. 
Juf Whitney is in de ochtend in groep 6a; juf Crissy werkt voor executieve 

functies.  
Juf Quincy werkt in de ochtend in groep 5/6d; meneer Gérard werkt voor de 
eigen groep.  

Juf Sandra is in groep 8d; juf Suzanne heeft verlof.  
Vrijdag 

De school is gesloten vanwege goede vrijdag.  
 
Schoolfruit 

Komende week krijgen de kinderen een stukje komkommer, een wortel en een 
peer.  

 
Sponsorloop 
De opbrengst van de sponsorloop gaat dit jaar:  

1/3 deel naar Giro 555 
1/3 deel naar Plastic Soup Foundation 

1/3 deel naar de Oudervereniging 
 
Het voorlopige totaalbedrag is €7486.64 

Komende week is het totaal bekend en kunnen we dus ruim €2500,- overmaken 
naar ieder goed doel.  

 
Wie heeft in elke groep het meeste geld op gehaald  
Evy 1/2 , Mika 3a, Liff 3/4 ,Luuk 4a, Krista 4/5,  Miracle 5a, Hugo 5b,  



Vlinder 5/6, Jayden 6a, Fay 6b, Melle 6c,  Anika 7a, Amy 7b, Niels 7c, Nikki 8a, 
Hanna 8b, Daan 8 c,  Aman 8d.  
 

Welke groep heeft het hoogst gemiddelde aantal rondjes gelopen 
Bij de onderbouw was dit groep 3/4b, bij de middenbouw was dit groep 6b en 

voor de bovenbouw was dit groep 8b. Zij liepen een gemiddelde van 
respectieflijk 33, 27 en 32 rondjes.  

 
Goede week  
Vandaag, zondag 10 april is de goede week gestart met Palmzondag. De week 

voorafgaand aan het feest van Pasen dat we daarna vieren. Op Goede Vrijdag is 
de school gesloten en zijn alle kinderen vrij. Op donderdag, Witte Donderdag, 

vieren we Pasen op school. In de ochtend hebben we het gewone lesprogramma 
en in de middag lezen we het verhaal, werken we met gemaakte schilderijen 
waarin het verhaal wordt uitgebeeld, doen we iets met eieren en nog meer 

activiteiten. Vraag uw kind gerust wat ze hebben gedaan. Wilt u hier meer over 
weten, kijken dan op volgende website: 

https://www.beleven.org/feest/palmzondag 
 
Paasviering  

In de bijlage de brief met informatie over de Paasviering. Voor de moslimouders 
waarvan de kinderen die meedoen met de ramadan natuurlijk alle begrip is.  

We zullen dit met de kinderen ook bespreekbaar maken.  
  
Sponsoring AH 

Belangrijk om nog te vermelden is dat we heel blij zijn met de sponsoring van 
“AH Arkendonk” voor de versnapering na afloop van de sponsorloop. De kinderen 

kregen allemaal een bekertje popcorn en een beker ranja.  
Ook voor de paasviering ontvangen we een tegemoetkoming in de kosten maar 
deze keer is dat “AH centrum Oosterhout”.  

 
Zomerkamp (Zoka) 

Al 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de 
eerste drie weken van de zomervakantie geweldige 
zomerkamp weken voor kinderen van de (basis)scholen in de 

regio.  
 

De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda 
en omstreken een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Elk 
jaar zet een enthousiast team van vrijwilligers zich in om dit 

mogelijk te maken. Een weekje Zomerkamp is voor elk kind 
een avontuurlijke en leuke ervaring die hij/zij niet snel zal 

vergeten! 
 

Wij organiseren in drie leeftijdscategorieën superleuke, gezellige en te gekke 
kampweken in de eerste drie weken van de zomervakantie op locatie Sparrenhof 
te Tilburg. 

• Brakkenkamp: voor kinderen van 6 tot 9 jaar.  
Beschikbare plekken: week 1 (25-7-22 t/m 30-7-22), week 2 (1-8-22 t/m 

6-8-22) en week 3 voor speciaal onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22) 
• Tienerkamp: voor kinderen van 10 tot 12 jaar.  

Beschikbare plekken: week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3 voor speciaal 

onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22) 
 

https://www.beleven.org/feest/palmzondag


Het mooie aan deze kampen is dat ze ook toegankelijk zijn voor mensen met een 
kleineren beurs en voor kinderen binnen het speciaal onderwijs. 
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar onze 

website www.zomerkampenbreda.nl 
 

http://www.zomerkampenbreda.nl/

