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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Deze week heeft u met de leerkracht van uw kind (-eren) het portfolio besproken 

of u gaat dit nog doen. Hopelijk heeft u een prettig gesprek (gehad) en vond u het 

fijn om weer op school te zijn. Wij vonden het in ieder geval erg leuk om u weer te 

zien. 

 

Het Kijkje in de Klas is ook weer mogelijk, graag willen wij u hiervoor uitnodigen 

op vrijdag 1 april 2022 van 14.30 – 15.15 uur (dit is geen grap      ).  

Er zijn maximaal 2 “kijkers” per leerling toegestaan.  

Wij, maar vooral uw kind (-eren), laten u graag zien wat we allemaal voor mooie 

dingen doen in de klas. U bent in ieder geval van harte welkom. 

 

Nu het weer beter wordt, wil ik nogmaals het parkeerbeleid onder de aandacht 

brengen. Ondanks al onze oproepen zien we nog steeds auto’s geparkeerd worden 

op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties. 

Afgelopen week heb ik hier weer over gesproken met de BOA’s van de gemeente 

Breda. Fietsen en lopen is nog steeds de beste manier om naar school te komen, 

woont u wat verder weg en komt u met de auto, parkeer deze dan op een veilige 

plaats. De komende weken zullen de BOA’s regelmatig een kijkje komen nemen. 

Wees alert en doe dit voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen.  

 

Deze week hebben alle groepen in het kader van de Verkeersweek diverse 

(praktische) lessen gehad.  Nu is het onze taak om het samen met elkaar in de 

praktijk te gaan brengen. Wij rekenen op u. 

 

Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend.  

 

Met vriendelijke groet,  

Marc Embregts, directeur 

 

 

 

 

 



DE GMR VAN INOS ZOEKT NIEUWE OUDERS 

 

Bouw jij mee aan onze toekomst? Word lid van de GMR! Je kunt je tot en met 15 

april kandidaat stellen voor de GMR via gmr@inos.nl 

In deze (korte) video vertellen drie leden waarom zij lid zijn geworden en over hun 

ervaringen als lid van de GMR.  

Je ziet en hoort Patricia Titulaer, ouder van Kbs Helder Camara, Jeroen Pals ouder 

van  

Kbs De Zandberg en collega Linda Baremans van Kbs De Parel. 

 

  
 

Meer informatie over de verkiezingen vind je op 

 https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/ 

mailto:gmr@inos.nl
https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/
https://www.youtube.com/watch?v=GMqKdcBRATU

