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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Vandaag ontvangt u de één na laatste Weilustwekker van dit schooljaar. In het noorden
van het land is afgelopen vrijdag de zomervakantie voor de basisscholen begonnen en
morgen start de vakantie voor de basisscholen in het midden van het land.
Volgende week vrijdag gaat voor ons de vakantie beginnen na eerst nog een week met o.a.
spelletjesochtenden en waarin we afscheid nemen van onze leerlingen van groep 8.
Vorige week donderdag en vrijdag hebben onze leerlingen van groep 8 hun eindmusical
opgevoerd in de grote zaal van het Chassé theater. Een prachtige ervaring voor onze
leerlingen maar ook voor hun ouders en overige familieleden. Dit is echt een ervaring om
met trots op terug te kunnen kijken. Gisteren zijn de groepen 8 vertrokken naar kamphuis
Ahoy in Oosterhout voor hun afscheidskamp. Drie dagen van gezellig bij elkaar, een
spooktocht en vooral weinig slapen.
Afgelopen dinsdag was de doorschuifmiddag en heeft iedereen kennisgemaakt met de
nieuwe of al bekende groepsleerkracht(en). Ook onze nieuwe collega’s meneer Loek
(groep 7) en juf Merel Uitterhoeve (groep 3) waren aanwezig.
Inmiddels is juf Marja van groep 1-2D ook weer regelmatig aanwezig op school. Haar groep
zal worden opgestart door juf Kim Roelen en het is de bedoeling dat juf Marja hier op
therapeutische basis naast komt te staan.
Het zwangerschapsverlof van juf Kim Andriessen zal worden ingevuld door juf Linda van
der Sanden. Op maandag en dinsdag is zij in de groep aanwezig in groep 6.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts
directeur

VANUIT DE WIJK / STAD
REPTIELENHUIS DE AARDE
Beste vrienden van Reptielenhuis de Aarde,
Wij zijn al ruim een maand bezig met de Gemeente Breda om een extra steunpakket te
krijgen om de komende maanden financieel weer sterker te worden.
Helaas vielen wij buiten de meeste steunpakketten van de overheid en was het niet
genoeg om alle kosten te blijven doorbetalen.
Mede dankzij donaties hebben wij ons hoofd boven water weten te houden. Iets waar wij
vandaag de dag nog steeds trots op zijn.
Maar er wordt letterlijk gevraagd of wij wel genoeg maatschappelijk nut hebben en dus
ook verder bestaansrecht mogen hebben om deze steun te mogen ontvangen. Wij snappen
dat je niet zomaar geld kunt krijgen van de gemeente dus wij gaan ons best doen om dit te
laten zien.
Dit willen laten blijken door middel van een petitie waarmee jullie ons heel gemakkelijk
mee kunnen helpen in 45 seconden.
Teken de petitie en bevestig deze naderhand met de email die jullie ontvangen. Deel dit
bericht om een groter bereik te creëren en zo meer draagvlak te krijgen. Onze dank is
wederom groot.
https://petities.nl/petitions/maatschappelijke-waarde-van-reptielenhuis-de-aardebreda?locale=nl

