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Zondag 18 oktober is juffrouw Karin Verleijsdonk jarig en op 28 oktober viert juffrouw Hanneke haar 

verjaardag. Wij wensen beiden een heel fijne verjaardag toe. 

 

KINDERBOEKENWEEK 2020 

 

 

 

In de Kinderboekenweek met als thema ‘En toen…..’ is er natuurlijk veel gelezen en voorgelezen maar 

daarnaast waren er ook allerlei activiteiten.  

De groepen 4 hadden deze week podium. Zij hebben liedjes en dansjes in het kader van de 

Kinderboekenweek uitgevoerd. Thema’s bij de groepen 4 waren ‘Oude Egypte’ (4.3 & 4.4), ‘De Grieken’ 

(4.1) en ‘Dino’s’ (4.2). 

De groepen 5 hebben prentenboeken gemaakt en hebben deze voorgelezen bij de groepen 1/2. 

De voorleeswedstrijd kreeg door COVID-19 een andere vorm. Niet in de gymzaal  maar in de eigen 

groep zoals bij de groepen 6 en 7. Onderstaand een verslagje van leerlingen uit groep 6.1.  

Leerlingen uit groep 7.1 hebben zichzelf getekend als ‘held van vroeger’. Van deze tekeningen hebben 

zij een boekje gemaakt. Ook is er een muurkrant gemaakt met een held van vroeger waarover ze ook 

informatie ingewonnen hebben. 

Ook voor wat betreft de gebruikelijke boekenmarkt heeft COVID-19 roet in het eten gegooid. Deze is 

dit jaar helaas niet doorgegaan.  

 

De groepen 1 t/m 8 hebben een schoolkrant gemaakt waarvan alle oudsten van het gezin vandaag een 

exemplaar ontvangen. 

 

6.1: Wij hebben een voorleeswedstrijd gehad. Er deden 18 kinderen mee. Je mocht een cijfer geven 

van 6/10. Wanneer dat was gebeurd ging de meester alle punten bij elkaar tellen en dan komt er een 

score. En wie uiteindelijk de hoogste score had die had gewonnen. De top 5 was: 1 Juul 2 Floor 3 Sofia 

4 Beau 5 Tijs. 

 

LUIZENCONTROLE OP SCHOOL 

 



 

Net als na de zomervakantie gaat ook na de herfstvakantie, door COVID-19, de geplande 

luizencontrole niet door. Wij verzoeken u zelf het haar te controleren. Onderstaand treft u de twee 

links van de GGD aan. De eerste laat zien hoe de controle uitgevoerd dient te worden. Het tweede 

filmpje laat zien hoe gehandeld dient te worden wanneer hoofdluis aangetroffen wordt. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZowZEL7RD8&feature=youtu.be 

 

SINGELLOOP 2020 

 

 
 

Ondanks de huidige beperkingen was de Singelloop op zondag 4 oktober een groot succes. Gedurende 

de dag waren er overal in en rondom Breda rennende volwassenen, kinderen en gezinnen te zien. Dit 

was een schitterend gezicht. We hopen dat alle deelnemers van onze school er zelf een mooi 

loopfeestje van gemaakt hebben. Bedankt voor jullie deelname! 

 

SINT MAARTEN 

 

 
 

Dit jaar is er helaas geen Lampionnenoptocht voor de Sint Maartenviering. De gedachte achter Sint 

Maarten is het delen met elkaar. Dat deed Sint Martinus door de helft van zijn cape weg te geven aan 

een bedelaar die bibberde van de kou. Zeker is nu deze gedachte belangrijk en willen we dit terug 

laten komen in onze Sint Maarten viering. Daarom is er ook dit jaar een inzamelactie voor de 

Voedelsbank in Breda. Meer informatie over de voedselbank Breda kunt u vinden via 

www.voedselbankbreda.nl 

Vanaf maandag 2 november t/m vrijdag 6 november is er gelegenheid om artikelen voor de Bredase 

Voedselbank te doneren op school. Producten waar de Voedselbank een volwaardig pakket mee kan 

samenstellen zijn o.a.: 

(aardappel)puree, pasta, rijst, saus en soepen, Brinta/havermout, thee, koffie, zoet beleg, pindakaas, 

ontbijtkoek, babyvoeding standaard (1 en 2). Luiers (maat 3,4,5). 

De verpakkingen mogen niet aangebroken en niet over de houdbaarheidsdatum zijn. 

Wij hopen dat er veel wordt ingezameld voor de Bredase Voedselbank en dat op deze manier samen 

Sint Maarten kunnen vieren.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ZowZEL7RD8&feature=youtu.be
http://www.voedselbankbreda.nl/


 

 

 

Namens het team een heel fijne, 
gezonde herfstvakantie 

 


