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Beste ouders/ verzorgers

Beste ouders en verzorgers
Hierbij weer een nieuwe Op de Hoogte waarin jullie kunnen zien en
lezen waar diversen groepen in de afgelopen maand mee bezig zijn
geweest.
Ondanks de zorgen die er bij iedereen zijn rondom de besmettingen
is het ook goed om te kijken naar de leuke dingen die gebeuren.
Zoveel mooie schoolontwikkelingen, leuke kinderuitspraken en
stralende gezichtjes maken veel goed.
In de volgende Op de Hoogte worden jullie geïnformeerd over
mooie onderwijsontwikkelingen waar we momenteel als team mee
bezig zijn.
Met het lange weekend voor de deur wens ik jullie een vrolijk en
gezond Pasen toe.
Hartelijke groet,
Vera van Steen
Directeur

VERKEERSHINDER ROND DE SCHOOL

Met regelmaat komen er klachten binnen over verkeershinder. Dit
komt vanuit de buurt en vanuit onze eigen ouders.
Bij het brengen van een kind naar Kober is het toegestaan dat je
parkeert op het Koberplein in de vakken. Daar staan ook kinderen
van de school, dus stapvoets rijden is wel verstandig.

Na de Lockdown zijn we weer
gestart en zo ook de overblijf.
Nu zijn wij opzoek naar
ouders, groot ouders , oom’s
en tante’s, buren of kennisen
die de overblijf willen komen
versterken.
Dus mocht u tijd over hebben
en graag willen helpen. Wij zijn
heel erg blij met alle hulp.
De overblijf is van Maandag
tot en met Vrijdag van 11:20
tot 12:45 onderverdeeld in
verschillende Shifts op de
Verschillende pleinen.
Al kan u maar 1 dag dan zijn wij
er al blij mee. Er staat uiteraard
een vergoeding tegen over
Mocht u interesse hebben
dan kan u mij altijd mailen op
melina.sebregts@inos.nl
Melina Sebregts
OA Bovenbouw
Coördinator overblijf
ICT-er

Ook het parkeren of dubbel parkeren waardoor andere ouders last
hebben is een veelgehoorde klacht.
Je kunt je auto best een stukje verder zetten. Kinderen kunnen goed
lopen naar het plein.
Stel jezelf eens de vraag: Hoe ging jij vroeger naar school??

De kinderen
in Gambia
zijn erg blij
met onze
spullen!
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DE AVONDVIERDAAGSE
GAAT DOOR!

BUITENLES NIET ALLEEN LEUK,
MAAR OOK GOED VOOR DE
ONTWIKKELING

Dinsdag 13 april is de nationale buitenlesdag.
Wij op De Eerste Rith doen daar met veel
enthousiasme aan mee! Frisse buitenlucht,
beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed
voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen
én leerkrachten.
Buitenles is niet alleen gezond en goed voor de
leerprestaties van de kinderen, het is ook nog eens
heel leuk! Door regelmatig reguliere lesstof in de
buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken
en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer
plezier.
Buitenles biedt ruimte voor uitdagend en
bewegend onderwijs en daar gaan wij natuurlijk
ook voor op De Eerste Rith!

De Avond4daagse gaat dóór! Een jaar zonder
Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom
kun je dit jaar meedoen met de Avond4daagse –
Home Edition!
Loop jouw
eigen route,
vanaf jouw
eigen
vertrekpunt
op jouw eigen
moment en
maak er zo
jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch
leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte
officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke
wandelfeest niet. De Avond4daagse – Home
Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni.
Deelname kost € 6,50.
Klik hier voor meer informatie.
Aanmelden kan vanaf 29 maart via: https://www.
eroutes.nl/nl/avond4daagse/breda-princenhage
Veel plezier!

PIRATEN LETTERFEEST IN GROEP 3

Wat hadden we een gezellige dag in de groepen 3 en wat hebben we deze dag dik verdiend.
Al een paar weken werken de kinderen van de groepen 3 in het piraten thema.
Omdat we ook nog een letterfeestje tegoed hadden hebben we hier een combinatie van gemaakt.
Alle kinderen van groep 3 kwamen vrijdag 26 maart verkleed als piraatjes naar school. Erwaren zelfs
zeemeerminnen bij. Gymmen in de grote gymzaal vinden we altijd leuk.
Wat is er nu leuker dan zwaaien als een piraat in de touwen. Klimmen in het wandrek met een verrekijker
of er misschien nog kapers op de loer liggen, muntjes smokkelen voor in de schatkist, maar ook gewoon
even chillen op de matten ;-)

In de klas gaat het feest gewoon verder. In groep 3b was het echt dubbelop feest, omdat juf Carine ook
nog jarig was. We hebben een piraten bingo gedaan met voor alle kinderen een prijsje en wat kennen we
alle piratenwoorden al goed. Kompas bijv. Wat is dat nu?
Een filmpje, een traktatie, een bekertje ranja, lekker spelen, maar ook extra buitenspelen het hoort er
allemaal bij. Heerlijk!

Toch stond er ook nog iets spannends te gebeuren. Wat de kinderen niet wisten, is dat we om 13.00 uur
alle ouders via Google Meet uitgenodigd hadden. Alle piraatjes werden allemaal even in het zonnetje
gezet en kregen van de juffen
een letterdiploma uitgereikt,
want hoe knap is het dat we nu
echt allemaal kunnen lezen!!!
Toppertjes zijn wij en dat mag via
dit bericht iedereen weten!!!!!!!
De juffen van groep 3

THEMA GROEP 1-2
WOESTE WILLEM

Op maandag 15 maart j.l. was er iets speciaals aan
de hand in de groepen 1-2. Alle kleuters vonden in
hun klas een oude schatkaart en besloten de route
die erop stond te gaan volgen. Welke schat was er
toch verborgen bij het rode kruis? Wat bleek: Er
werd een schitterend prentenboek gevonden n.l.
Woeste Willem geschreven door Ingrid & Dieter
Schubert.
Iedereen was reuze benieuwd wat deze Woeste
Willem te vertellen had. Woeste Willem blijkt een
gepensioneerde zeerover te zijn die nu in een
zelfgebouwd piratenhuis woont. Hij is een echte
humeurige brombeer maar met het jongetje Frank
sluit hij vriendschap en aan hem vertelt hij al zijn
spannende avonturen.

De komende 4 weken
beleven de kleuters
allerlei spannende
avonturen over
piraten, schatkaarten
en schatkisten,
zeemonsters en woeste
zeeën, gouden munten
en vriendschap.
In de kleuterhal kan
er gespeeld worden op een groot piratenschip en
in de klassen experimenteren, ontdekken en leren
de kleuters spelend in de vele hoeken. Wat komt
iedereen toch veel te weten over Woeste Willem
en de piraten op de woeste zee. Alle kleuters
en juffen van groep 1-2 genieten enorm van dit
fantasierijke thema.

NATUURDAG GROEP 4A

Donderdag 25 maart gingen wij met iemand van
natuurwijzer op pad.
We liepen over het Hovenierspad naar het parkje.
We hebben spelletjes mbt de lente gedaan.
Diertjes bekeken, nesten gemaakt en vooral heel
veel genoten en gespeeld in de natuur.

BOSDAG ONDERWERP LEKKER MOEILIJK

BIO MIMICRI

Hoe zeggen planten “raak me niet aan” en wat apen mensen na van de natuur?
Topinzet van de kinderen en een heerlijke zonnige dag, kortom geslaagd.

BOOMFEESTWEEK IN GROEP 7.
Vanuit de gemeente kregen we
als school een perenboom die
we op het nieuwe schoolplein
hebben geplant.

Misschien kunnen we volgend
jaar al een paar peren plukken?
Ook heeft ieder kind een plant
meegekregen voor in de eigen
tuin. Zo wordt Breda ondanks
corona toch een beetje groener!

KUNST IN GROEP 7

Wat een kunstenaars hebben wij toch. Zie hier de resultaten van de opdracht maak zelf een schilderij van
een (Nederlandse) schilder na.

