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Laatste herinnering 
Maandag 1 oktober is de ALV van de oudervereniging. 

Daarnaast organiseren we die avond ook een thema-avond over  

“Andere Tijden”.  

U moet zich voor deze avond wel aanmelden. Dat kan tot vrijdagmiddag met 

het briefje dat de kinderen vorige week hebben meegekregen, of via het 

mailadres; Kbsdedriezwing_anderetijden@inos.nlIPC 
  

 

Bloemen en insecten 

 
In de groepen 3 en 4 zijn we begonnen aan een nieuw IPC thema: ‘Bloemen en 

insecten’. Deze unit is onderdeel van het International Primary Curriculum (IPC).  

We zullen hier de komende 7 a 8 weken mee bezig zijn. 

Als u een keer benieuwd bent naar wat de kinderen al geleerd en gemaakt 

hebben, loop dan gerust een keertje binnen om onze mooie IPC wand te bekijken. Hierop kunt u ook zien 

aan welke doelen we werken.  

 

Met vriendelijke groeten, de leerkrachten van groep 3 en 4. 
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Stagiaires 
Ook dit schooljaar zal de Driezwing een plaats bieden aan stagiaires zodat deze 
studenten 
tijdens hun opleiding ook in de praktijk kunnen leren. 
Er zijn dit jaar 4 Pabo-stagiaires uit het 1e jaar: Zij volgen de opleiding tot 
leerkracht 
basisonderwijs. Deze stagiaires zullen in totaal 12 weken aanwezig zijn.  
De stagiaires zullen in verschillende groepen praktijkervaring opdoen. 
Ook hebben we dit jaar 1 Pabo-stagiaire uit het 4e jaar, juf Stephanie: Zij loopt 

stage bij juf Tilly in groep ½. 
Ook zijn er 2 stagiaires vanuit Vitalis, juf Femke en juf Aahd: zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent. 
Zij zijn op dit moment ingedeeld bij groep ½ (juf Carlijn) en groep 5 (juf Janine).  
Zij zullen er op maandag, dinsdag en vrijdagochtend zijn.                  

 

Eerste Communie 2019 
In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee Eerste communievieringen:  

• Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op zondag 19 mei om 10.30 

uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord. 
• Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in 

Teteringen. 
De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen. 

Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u 

hoort naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts.  

(06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd. 
 

Verjaardagen oktober Groep 
  
3 Nina Macville    7B 
4 Quinty Cicilia    6 
7 Randy Hassell   3 
15 Ja-zay Hoek   1/2A 
15 Jahraily Paula   6 
15 Jaymanuël Paula   6 
16 Bjorn Vogels   6 
24 Jelte Akkermans   8 
24 Nordin Gaoui   4 
24 Jaimy Renfurm    8 
26 Thijs van Os   4 
27 Sanjeev Chauthie  7A 
28 Job Schalk    6  

 
Namens het team van De Driezwing willen we graag de volgende leerling hartelijk 

welkom heten in onze school: 

 

Djaylaila van der Want groep 1-2 B 
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