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UIT DE DIRECTIEKAMER 
 
Hierbij ontvangt u weer de eerste nieuwsbrief in het 
nieuwe schooljaar. Via de nieuwsbrief willen wij u ook 
dit schooljaar weer één keer per maand informeren 
over alles wat er speelt in en rondom de school. In deze 
nieuwsbrief bijvoorbeeld aandacht voor de komende 
Kinderboekenweek en een vraag uit de werkgroep 
overblijven (TSO). 
 
Natuurlijk is er naast deze nieuwsbrief nog veel meer te communiceren met de ouders 
van de school. Het beleid is, dat specifieke info vanuit de groepsleerkrachten recht-
streeks met u wordt gedeeld via de ParnasSys mail. Ook Klasbord wordt binnen de 
school gebruikt. Dit is geen officieel communicatiekanaal. Wel worden hiermee snelle 
berichtjes, foto ’s en filmpjes gedeeld. De doelstelling daarbij is u betrokken te houden 
bij de dagelijkse gang van zaken in de groep. U kunt daar dan ook direct na school met u 
kind over doorpraten.  
 
Via de schoolapp kunt u zelf ook gericht informatie opzoeken over de school. Deze app is 
op dit moment helemaal actueel en er zullen de komende tijd nog wat informatieve 
knoppen worden toegevoegd. Het streven is om in de toekomst de functie van Klasbord 
over te zetten naar de schoolapp. We hebben dan alles in één. U kunt dan ook recht-
streeks naar het ouderportaal van ParnasSys en het systeem schoolgesprek om ouder-
avonden in te kunnen plannen. 
 
In deze nieuwsbrief geen informatie over richtlijnen en afspraken met betrekking tot het 
Coronavirus. Deze info komt naar u toe via updates per mail. Vrijdag 25 september kunt 
u weer een mail verwachten van mij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 

AGENDA SEP / OKT 

25 Studiedag 

30 Start Kinderboekenweek 

30 Sportdag grp 6 – 7 – 8 

09 Podium 

19 tm 23 Herfstvakantie 

26 Studiedag 



Woensdag 30 september t/m vrijdag 9 oktober is het Kinderboekenweek op 
Sinte Maerte.  
Alle groepen gaan in deze periode aan de slag met kinderboeken. 
Wat gaan we allemaal doen: 
Groep 1-2 gaat de dieren van vroeger en nu behandelen op allerlei  
manieren. Ze krijgen ook bezoek van kinderen uit groep 7 en 8 die hierover  
komen voorlezen. 
 

 
 
Groep 3 t/m 8 gaat aan de slag met het online project "Schrijver in beeld" 
Aangezien we in Corona tijd niemand kunnen uitnodigen halen we de  
schrijvers digitaal de klas in. 
 

Groep 3: Jochem Myjer – De Gorgels en het geheim van de gletsjer 
Groep 4: Vivian den Hollander – Spekkie en Sproet en de verborgen code 
Groep 5: Paul van Loon – Dolfje Weerwolfje – De Drakenberg 
Groep 6: Mirjam Oldenhave – Mees Kees Hoppa! 
Groep 7: Maren Stoffels – Ik moet dit doen 
Groep 8: Cis Meijer – Team 3 – De geheime test 
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https://www.kinderboeken.nl/auteur/jochem-myjer/
https://www.kinderboeken.nl/boek/de-gorgels-en-het-geheim-van-de-gletsjer
https://www.kinderboeken.nl/auteur/vivian-den-hollander/
https://www.kinderboeken.nl/boek/spekkie-en-sproet-en-de-verborgen-code
https://www.kinderboeken.nl/auteur/paul-van-loon/
https://www.kinderboeken.nl/boek/de-drakenberg/ebook/9789025879600/
https://www.kinderboeken.nl/auteur/mirjam-oldenhave/
https://www.kinderboeken.nl/boek/mees-kees-hoppa/
https://www.kinderboeken.nl/auteur/maren-stoffels/
https://www.kinderboeken.nl/boek/ik-moet-dit-doen/ebook/9789025879099/
https://www.zwijsen.nl/cis-meijer
https://www.kinderboeken.nl/boek/de-geheime-test/


WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR... 
 

Beste ouders,  
 

Geniet u ook zo van een spelletje spelen met het hele gezin? Wij ervaren op 
school dat kinderen het erg leuk vinden om een spelletje te spelen en zou-
den dit graag vaker willen aanbieden tijdens de overblijf. Echter hebben wij 
op dit moment te weinig spelletjes voor alle kinderen. Wij willen graag per 
overblijf klas bakken gaan maken met kaartspelletjes/dobbelspelletjes, wel-
ke ze na de lunch kunnen gaan spelen.  
Wij zijn vooral op zoek naar de volgende compacte spelletjes:  

 

kroko loco      halli galli extreme 
Beverbende     ezelen 
uno junior      qwixx 
dobble classic     regenwormen junior 
halli galli      regenwormen 
vlotte geesten     domino 
ligretto      mikado 
Kwartet     clever 
stok(ken) kaarten    pechvogel  
set       jenga 
keer op keer (1-6 pers)   yathzee 
halli galli junior    catan dobbelspel 
skipbo junior     twenty one 
skipbo      woordmix 
Memorie     konijnen hokken 
kakkerlakkensalade  
 
Andere compacte spelletjes zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. De spelletjes mogen     
worden ingeleverd bij Juf Angelique (1/2F) of 
Juf Patty (groep 6) 

 

Alvast bedankt,  

Namens de Kober, Meneer Wim, juf Patty, 

Meneer Ron en juf Angelique 
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CENTRUM JEUGD EN GEZIN 
 
De afgelopen tijd is door Corona een moeilijke situatie ontstaan voor veel 
ouders. Er is weinig live contact mogelijk geweest tussen ouders en school, 
of ook tussen ouders onderling. Spreekuren vanuit het CJG zijn ook gestopt; 
op dit moment worden bezoeken door buitenstaanders nog vaak afgeraden. 
Toch kan het juist nu heel fijn zijn om met iemand te praten. Alle vragen over 
opgroeien en opvoeden zijn onze zorg. Het CJG kan samen met u kijken wat 
nodig is. Als een live gesprek mogelijk is bieden we dat graag aan, anders zo 
nodig telefonisch. We kijken altijd met u mee naar wat wel kan. In ieder  
geval blijven wij altijd bereikbaar op het vaste nummer 0800-4440003 of via 
mijn mailadres maria.bezem@cjgbreda.nl.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
Ik verwijs u hiervoor naar de brief van de Oudervereniging in de bijlage. 
 

mailto:maria.bezem@cjgbreda.nl
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SCHATTEN VAN OUDERS 
 
Cursus ‘Schatten van Ouders’ - meld je aan! 
Schatten van Ouders maakt opvoeden nog leuker! 
Het opvoeden van kinderen in de basisschool leeftijd is bijzonder en leuk, 
maar brengt ook uitdagingen met zich mee.  
In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief opvoeden  
centraal.  
Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je wordt je bewust van jouw 
eigen schat aan opvoedkennis!  
Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij jouw gezin.  
Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig.  
Kortom: Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle  
opvoedvragen - groot en klein –.  
Data van deze cursus zijn: 30 september, 14 oktober, 4 en 18 november.  
Je kunt je voor deze cursus aanmelden via  
www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis 
 
Meer weten? 
Kijk voor meer info en voorwaarden op  
www.cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders  
  

 
 
 

WERVINGSCAMPAGNE LESWERK 
 
Ik verwijs u hiervoor naar de brief van Leswerk in de bijlage  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis
http://www.cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders
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SAVE THE DATE: Halloween Disco 
 

Wanneer? Zaterdagavond 31 oktober 2020 

 

Waar? De Koe, Ambachtenlaan 1 

 

 

Het begint buiten steeds vroeger donker te worden en dat betekent dat het 
feest der griezels en spoken weer bijna voor de deur staat: Halloween! Voor 
griezelen en feesten ben je bij S.K.I.P. precies aan het juiste adres. Op           
zaterdag 31 oktober 2020 vindt de Halloween Disco van S.K.I.P. plaats in    
gemeenschapshuis de Koe. We gaan niet alleen lekker los op de dansvloer, 
maar er zijn ook prijzen voor de beste/mooiste/griezeligste outfit! 

 

In verband met COVID-19 kan het voorkomen dat de disco een wat andere 
vorm krijgt dan normaal of, in het ergste geval, niet door gaan. Maar voor nu 
gaan we uit van het positieve! Zet de datum dus in je agenda en hou onze 
Facebookpagina en Website in de gaten. 

 

Op de hoogte blijven? 

Neem eens een kijkje op www.skipprincenhage.nl of like onze pagina op  
facebook: SKIP Princenhage. Ook zijn we actief op Instagram onder de naam 
SKIP Princenhage.  Mogelijkheden genoeg dus! 

 

Nog vragen en/of opmerkingen over de Halloween Disco? Stuur dan een 
mailtje naar info@skipprincenhage.nl.  

 
Tot SKIP. 
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http://www.skipprincenhage.nl
mailto:info@skipprincenhage.nl
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CITYTRAINER JUNIOR, DOE JIJ OOK MEE? 
 
Na het daverend succes vorig jaar organiseren K.b.s. Sinte Maerte, Breda  
Actief én Kober kinderopvang binnenkort opnieuw de training Citytrainer  
Junior voor de leerlingen van groep 7 en 8. 
In de training tot Citytrainer Junior leer je (sport)activiteiten organiseren en 

begeleiden. Na de training kan je samen met andere kinderen in de kleine 

pauze, tijdens het overblijven óf op een sportdag aan de slag. 

 

De trainingsmomenten worden gepland op dinsdag. Binnenkort ontvangen 

de leerlingen van groep 7 en 8 hierover meer informatie via de leerkrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITSLAG VERKIEZING GMR 
 

Ik verwijs u hiervoor naar de brief van Inos in de bijlage  

 

 

 

 
 



DATA UITKOMEN NIEUWSBRIEF 
 

 29-10    

 19-11     

 17-12    

 28-01 

 25-02 

 25-03 

 29-04 

 27-05 

 24-06 

 22-07  

 

Deze data kunt u ook terugvinden op de schoolapp onder jaarkalender en op 
onze website onder schoolkalender. Ook de vrije dagen, vakanties en  
studiedagen zijn terug te vinden op de schoolapp en website. 
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