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Vuilnisrapen voor nacjuniorstreetleage !!! 
Wij verzamelen voor nacjuniorstreetleage meer punten door vuilnis te rapen rond de 
school (kbs de driezwing in Breda). We deden dat met 8 kinderen uit groep 7 en 8.  
Samen met Muntasir, Tijn, Gijs, Duncan, Timo, Minh-Duc, Kelsey en Juliette. We 
deden het met zijn alle, dat was heel gezellig en het is goed voor de natuur. We 
deden het in tweetallen en dan kregen we per tweetal een vuilniszak en twee 
prikkers, zo gingen we om de school vuil rapen. Dat deed je dan een half uurtje.  
We kwamen heel veel dingen tegen zoals: blikjes, flessen, pakjes sigaretten, plastic zakjes, snoep papiertjes 
en zelfs twee houten planken in de sloot. En om het nog gekker te maken een kussen voor in het vliegtuig. 
Na afloop moesten we wel allemaal onze handen wassen anders wou niemand ons de hand schudden. 
Geschreven door: Juliette en Kelsey. 
 

 
   
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:Kbsdedriezwing_info@inos.nl


 
Paasontbijt 

 
Op donderdag 29 maart (dezelfde dag als de sponsorloop) houden we op school een paasontbijt in de klas. 

Dit zal worden verzorgd door de oudervereniging. 

De kinderen hoeven die ochtend niet thuis te eten!  

De kinderen moeten hiervoor het volgende meenemen: een bord, bestek en een beker in een tasje. Graag 

voorzien van naam zodat de eigen spullen weer mee naar huis gaan. 

 

Sponsorloop 

 
Dit jaar zal onze school zich weer inzetten voor een goed doel. Dit doen we in de week van de Vastenactie 

en in de week voorafgaand aan Pasen. De kinderen krijgen in de klas verschillende lessen over de 

Vastenactie. Dit jaar kijken we in de lessen naar Zambia in Afrika. De lessen sluiten ook aan bij Pasen. 

Dit jaar willen we op het eind van de Vastenactieweek (19 maart – 29 maart) weer een sponsorloop 

houden waarmee we geld kunnen ophalen voor de Vastenactie. Dit jaar zamelen we geld in voor de meest 

kwetsbare kinderen in Mbala in Zambia (Afrika), namelijk weeskinderen en gehandicapte kinderen).  

De sponsorloop zal zijn op donderdagmiddag 29 maart.  

 

Als u wilt, dan mag u komen om de kinderen aan te moedigen. We openen de sponsorloop rond 13.30 met 

de hele school, waarna de groepen 1 t/m 5 zullen gaan lopen en 6 t/m 8 komt aanmoedigen. Daarna gaan 

de groepen 6 t/m 8 lopen en moedigen de groepen 1 t/m 5 aan. 

Mocht u komen kijken en u komt met de auto, wilt u dan uw auto niet bij de voordeur van de school 

parkeren maar aan de zijkant van de school of aan de kant van de apotheek. Alvast bedankt hiervoor. 

Wilt u er die middag  rekening mee houden dat uw zoon/dochter sportieve kleding aan heeft zodat hij/zij 

fijn mee kan doen. 



 
 
 

 

 

Het Sacrament van het H. Vormsel 
 

Beste ouders,  

Uw zoon of dochter is in de leeftijd dat hij of zij het sacrament van het heilig vormsel mag ontvangen in de 

kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren: 18 mei 2018 in de H. Franciscuskerk in 

Breda. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is om u te 

ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de gelegenheid om op een eigen 

manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en te verbreden.  

Deze voorbereiding bestaat uit: de startzondag, twee zaterdagen in een klooster, en een drietal andere 

activiteiten.  

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm 

gegeven? Of Wat houdt het voor mij als ouder in? 

Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een 

startzondag 

op zondag 4 maart 2018, om 10.00 uur 

in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda.  

(om 9.45 uur staat de koffie klaar) 

 

Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en 

wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, 

uiterlijk 1 februari 2018. 

U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd. 

 

Graag ontmoeten wij u op zondag 4 maart 2018! 

 

Met vriendelijke groet, namens de vormselwerkgroep 

 

Pater Richard Lobo 

Augustinusparochie 

Hooghout 67 

4817 EA Breda 

 

 

 

 



 

Jouw kind is uniek! 

Bijeenkomsten voor en door opvoeders. 

 

Wat? 

Ouders van kinderen met autisme ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en vinden herkenning. Je ziet dat je niet 

de enige bent en er is begrip voor je situatie. Elkaar aandacht, warmte, begrip, respect en steun geven. De mooie en 

unieke verhalen van onze bijzondere kinderen delen met elkaar. 

Voor wie? 

Voor opvoeders van een kind met autisme  

Wanneer? 

Woensdag 11 april van 20.00 uur tot 21.30 uur  

Woensdag 13 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur  

Waar? 

Talentenfabriek de Faam, Liniestraat 19 4816 BG Breda 

 

Meer informatie of aanmelden: 

Mail naar: chantal.van.vegten@cjgbreda.nl of bel 06-23114262.   
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Verjaardagen maart  Groep  
1 Fenne Manse   7 
3 Jesper de Bruijn   7 
4 Claire Biemans  1/2B 
4 Damian van Nijnatten  6A 
9 May Toulliss    6A 
12 Olivia Ochieng   3 
14 Pim Visser    6A 
15 Valerie Ochieng  1/2A 
17 Julia van Tilburg   3 
21 Morad Gaoui   8 
23 Dylan Melzer   7 
25 Lotte Vosselmans   6B 
26 Sven Gerbens   3 
26 Owen van den Heuvel  1/2B 
26 Zoë Nuchelmans   6B 
27 Tim Hansen Wilhelm 7 
28 Anouk Cantrijn   4 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPROEP OUDERS 

  DEEL JOUW KENNIS EN WORD LID VAN DE GMR INOS 

Wil je je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke kant van het 

onderwijs? Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de GMR! Wij zijn op zoek naar 

medewerkers en ouders die de GMR komen versterken. 

Ouders met een of meer kinderen op een INOS-school kunnen zich kandidaat stellen; 

ook als je geen lid bent van een MR. Nieuwsgierig? Ontdek wat er zo leuk is aan het 

GMR-lidmaatschap. Ga naar: www.inos.nl  

Kandidaatstelling gaat per email tot en met 6 april a.s. ter attentie van gmr@inos.nl 

Vragen? Stel ze gerust! Wie met de huidige leden praat, ontmoet in elk geval groot 

enthousiasme. 

Met vriendelijke groet,                                                    

Namens de verkiezingscommissie GMR INOS 
 

Coen de Lange 
Voorzitter verkiezingscommissie GMR INOS 

gmr@inos.nl 

 

 
 

http://www.inos.nl/kennis-maken/medezeggenschap/verkiezingen-2018/
mailto:gmr@inos.nl
mailto:gmr@inos.nl

