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BIJLAGEN 

 

23-01 Kleuterzingen  

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen dinsdag was het twee jaar geleden dat de eerste lockdown 

afgekondigd werd. Het was dan ook mooi dat afgelopen dinsdag minister 

Kuijpers bekend maakte dat alle coronamaatregelen volgende week opgeheven 

worden. Daar zijn we blij mee en dat merken we ook op school.  

Komende week zijn de oudergesprekken, gesprekken die we weer op school 

mogen voeren. U bent allemaal van harte welkom. 

 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een “kijkje in de klas”, de afgelopen 

twee jaar was dit helaas niet mogelijk.  

 

Dat alle maatregelen nu stoppen, wil niet zeggen dat covid-19 er niet meer is. 

Deze week moesten er weer een aantal collega’s thuisblijven vanwege een 

besmetting. Daarnaast hadden ook een aantal collega’s de griep wat er voor 

zorgde dat de personele bezetting onder druk kwam te staan. Vanuit onze 

vervangingsorganisatie waren er heel de week geen invallers beschikbaar. 

Gelukkig hebben we tot nu alles intern op kunnen lossen met collega’s die extra 

wilden komen werken. Ook maken we steeds meer gebruik van Qrabbl. Qrabbl 

levert zogenaamde Qrabbelaars, dit zijn vakdocenten muziek, dans, drama of 

een ander creatief vak. Zij gaan dan een dag op een creatieve manier aan de 

slag met onze leerlingen. Onze ervaringen hiermee zijn erg positief, we merken 

ook dat onze leerlingen het leuk vinden. Op die manier kunnen we toch zieke 

collega’s vervangen en hoeven we geen groepen naar huis te sturen.  

 

Komende dagen gaat de zon lekker schijnen, daar kijken we naar uit. Namens 

alle collega’s wens ik u alvast een fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts, directeur 

 
 

 



GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 

 

  



#BUURTHELDEN 
Een project in samenwerking met: 

Gemeente Breda, Surplus Jongerenwerk en Breda Actief 

 

 

 

 

 

… staat voor: 
Motivatie, enthousiasme, actie en respect. 

Talentontwikkeling, geloof in eigen kunnen en kansen pakken. 

Combinatie van educatieve en sportieve activiteiten. 

Netwerk om de jongeren heen versterken en ouderbetrokkenheid 
vergroten. 

 
 
 

Voor kinderen van 8 t/m 14 jaar.  
 

Locatie: Bijster 1, 4817 HX Breda 
Start  woensdag 23 maart 

Elke woensdag van 15:00 tot 17:00 tot en met 29 juni 
Met uitzondering van vakantie en feestdagen. 

 
Aanmelden kan voor 18 maart via: elkie.adams@surplus.nl 
Let op: Er zijn maar beperkt aantal plekken beschikbaar. 
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UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

KLEUTERZINGEN EN THEELEUTEN DE LENTEVERSIE 

Stichting Koorzang en Educatie organiseert samen met Kooracademie Breda  

4 aaneensluitende woensdagochtenden vanaf 23 maart Kleuterzingen en 

Theeleuten. We gaan zingen met de kleuters en theeleuten met de 

volwassenen.  De winterversie werd door ouders en kleuters gewaardeerd met 

een 9,1. 

Kinderen vinden  zingen van nature leuk. Het is goed voor de ontwikkeling van 

het muzikale brein en hun taalontwikkeling. Daarom organiseren we nu de 

lenteversie van kleuterzingen en theeleuten. Rond aansprekende thema’s die 

passen bij de tijd van het jaar: de zon, natuur, vogels, pasen en buiten zijn. Voor 

de koffie en/of thee wordt gezorgd. 

Op woensdagochtend als de meeste kleuters nog vrij zijn en de oudere kinderen 

op school zitten, gaan we van 9.00 tot 10.00 uur lekker zingen. Inloop vanaf 

8.45 bij de hoofdlocatie van de Kooracademie Breda/ de Sacramentskerk 

Zandberglaan 58 Breda (ingang via het hek van basisschool de Zandberg). 

Deze ochtenden is Rolf Boertien de docent en Miriam Teerhuis de contactouder.  

Meer weten kijk op www.zingeniscool.nl  inschrijven kost € 7.50  en is wel 

noodzakelijk (zie ook bijlage).  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zingeniscool.nl%2F&data=04%7C01%7Ckbsweilust_info%40inos.nl%7C48243007c2aa442d1bdd08da02aa285c%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637825227851247245%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=YSNVwfSgl7WrhVB9D1P%2FO75%2Bh1KAfvk07jsB75lUACc%3D&reserved=0

