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Beste kinderen, ouders en leerkrachten,

Voor u ligt al weer de negende nieuwsbrief van het jaar. Wat gaat het toch hard.
Nog 6 weken les en dan zit het schooljaar er alweer op.
Het is een drukte van belang op school.
Vandaag, woensdag 15 mei hebben we de opruimdag en gaan we met zijn allen de
school en de omgeving opknappen.
Meer dan 30 kinderen lopen mee met de avondvierdaagse deze week en dan doen
ook nog een aantal kinderen van ons mee met de Ramadan. Kortom er is weer
volop te doen op onze school.
Volgende week woensdag 22 mei is het Open Ochtend voor nieuwe gezinnen.
Iedereen met een kleintje is welkom.

De schoolreiscommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor
onze reis naar de Efteling.
Nog drie weken en dan gaan we.
Heeft u het ook in uw agenda staan?
Op vrijdag 7-6-2019, dit is net na het Suikerfeest, gaan we.
Nu maar duimen dat we die dag mooi weer hebben.
Aansluitend aan het schoolreisje is het Pinksteren en hebben de kinderen de hele week vrij.
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief !!!
Meneer Leon

Lezen is TOP!!
Wie goed leest komt verder. En goed lezen leer je alleen door veel te doen!
Daarom vinden wij op Kbs Olympia lezen zo belangrijk en promoten wij het lezen op
zoveel verschillende manieren:
•

In de klas: elke dag minstens een kwartier lezen

•

Met onze eigen Bieb Op School met een prachtige moderne boekcollectie

•

Met ons eigen Kinderzwerfboekstation.
Kinderen mogen er onbeperkt boeken pakken!

•

Veel voorlezen in de klas.

Hoe meer kinderen lezen hoe leuker ze het vinden!
In aansluiting hierop is de actie ‘geef een prentenboek cadeau’
misschien interessant voor u.
Dankzij deze actie is “Kikker is kikker” een geweldig boek om
cadeau te doen. Sinds 5 april is dit boek voor 2 euro verkrijgbaar
in de boekhandel.
Dit jaar is gekozen voor het boek 'Kikker is Kikker' van Max
Velthuijs. Kikker wordt dit jaar namelijk 30 jaar. Het motto van dit
verhaal is 'je bent mooi zoals je bent'.
Voor meer informatie kan je kijken op de website http://
geefeenprentenboekcadeau.nl/

Groep 6, 7 en 8 doe mee!!
Groep 6, 7 en 8 doe mee met skaten na schooltijd op het schoolplein!
De skateklinic wordt gegeven door een toptrainer van Deltalent!
Zij hebben skates en al het benodigde beschermingsmateriaal.
Het kost niets.
Het is op dinsdag 14, 21, 28 mei, 4, 18 juni van 15:00 tot
16:30 uur.
Geef je op bij je meester of juf.

Hoi Sporttoppers!
Iedere donderdag van 15:30 - 16:30 uur is Breda Actief aanwezig op het
Cruyffcourt met wijksport!
In samenwerking met Grote Broer/Grote Zus verzorgen wij een
geheel gratis en uitgebreid sportaanbod zoals Slagbal, Hockey,
Basketball, Trefbal en nog veel meer!
Het is elke donderdag nog tot 6 juni!
Tot dan!

JONGERENMIDDAG GALAXY
Op 22 mei is er een jongerenmiddag bij de Galaxy voor iedereen
van 10-23 jaar.
Er zijn veel activiteiten zoals: sporten, gamen, koken, een activiteit
voor meiden en een muziekactiviteit. Je kan zelfs een VR-beleving meemaken!
Zien we je dan?!

Datum: 22 mei 2019
Tijd: 14.00-17.00
Prijs: Gratis!
Plaats: Jongerencentrum Galaxy
Gageldonksepad 3A, Breda

Voor vragen of informatie: Tel: 06-20107438 | @kelly_jeugdwerksurplus

Wij feliciteren :

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op woensdag
19 juni 2019

