
 

 

 

 

Kbs de Driezwing 
Oeverzegge 1 4823 MS Breda 

 

 

 

Telefoon:      (076) 541 17 69 

 

E-mail:        

Kbsdedriezwing_info@inos.nl 

 

Home page:  www.driezwing.nl 

 

Nieuwsbrief 22-11-2018 / nr. 4 
 

Expositie schakelklassen 
Op woensdag 7 november hebben we een expositie gehad van onze 

werkstukken over de thema’s: ‘bloemen / insecten’ en ‘kunst’. De kinderen 

hebben ervan genoten en het was gezellig druk. De ouders en familie hebben 

gehoord en gezien wat de kinderen geleerd hebben tijdens dit thema. Ze 

hebben zelfs een beetje geholpen met knutselen. Tot slot hebben de kinderen 

hun eigen familie een rondleiding gegeven langs alle mooie werkstukken in 

het lokaal zoals een stilleven van Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh, 

een mobile van insecten en bloemen van plastic afval in een bloemenperk. 

Het was een hele leuke ochtend. Nadat we een toets hebben gehad over de 

woorden die we geleerd hebben beginnen we met de nieuwe thema’s: 

‘kleding / verkleden’ en ‘het restaurant’. Op donderdagmiddag komt de 

Nieuwe Veste ons dramalessen geven. We kijken er naar uit.  

Groetjes vanuit de schakelklassen. 
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Imker in de klas 

Op vrijdagmiddag kwam er een echte imker bij ons in de groepen 3 en 4 vertellen over zijn werk. Hij 

vertelde en liet zien hoe het kan dat een imker zoveel bijen kan verzorgen in een bijenkast of bijenkorf. En 

dat bijen in een groot volk leven met maar een koningin en een heleboel werksters. We hebben een echte 

kast gezien en de echte kleding van de imker om zich te beschermen tegen al de bijen. We weten nu van 

alles over bijen bijvoorbeeld dat ze maar heel weinig steken en ons heerlijke honing bezorgen. Deze honing 

is erg gezond en daarom is het belangrijk dat wij goed voor de bijen zorgen. Dit kunnen we doen door onze 

tuin goed in te richten bijv. met huisjes voor de bijen of door mooie 

zonnebloemen te planten.  

Het was een hele fijne middag en we weten nu nog veel meer over ons thema 

van IPC.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NJSL 
De Driezwing is voor de tweede keer op rij herfstkampioen geworden in de NJSL! Alle 15 spelers speelden 
in de laatste wedstrijd mee en versloegen de nr 1 zodat wij die eerste plek overnamen. In maart gaat de 
tweede helft van de competitie verder. Supporters, wasvaders en -moeders, begeleiders en 
spandoeksponsor EuroPromo (moeder Tim Hansen) super bedankt!! 

 

 



UITNODIGING 
Wij willen u uitnodigen voor onze kerstmarkt op: 

DONDERDAG 20 DECEMBER VAN 17:00 – 18:30 UUR  

 

Locatie: Het schoolplein van De Driezwing 

Alle kinderen zullen prachtige kerstspullen knutselen. Deze 

worden verkocht en van de opbrengst gaat de helft naar  

ons schoolplein de andere helft naar een goed doel, gekozen 

door de leerlingenraad. 

Wat is er nog meer te doen op deze avond? 

 

Voor de kinderen: Een kerstspeurtocht, poffertjes en iets te drinken. 

Voor de ouders: Iets te drinken en poffertjes.  

 

Bonnenverkoop 

Deze avond werken we met een bonnensysteem ipv met contant geld. Een bon kost 50 eurocent. 

De bonnen zijn van tevoren al te koop in de speelzaal op woensdag 19 december om 12:00 uur en 

donderdag 20 december om 8.30 uur. Uiteraard staat er op de kerstmarkt zelf ook een 

bonnenverkoopkraam. 

U bent allemaal van harte welkom!  

We gaan er een sfeervolle, gezellige kerstavond van maken!   

 

Beste ouders/verzorgers, 
Voor de Herfstvakantie hebben alle ouders een brief ontvangen van de Oudervereniging inzake de 

vrijwillige bijdrage voor het komend schooljaar 2018-2019. Gelukkig hebben veel ouders de bijdrage reeds 

voldaan! De oudervereniging is erg druk met de voorbereidingen voor het Sinterklaas én Kerstfeest. Wij 

zouden het dan ook erg op prijs stellen als de nog niet ontvangen bijdragen alsnog naar de oudervereniging 

worden overgemaakt.  

Indien u wegens persoonlijke omstandigheden het bedrag niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te 

nemen met Dhr. Hans Versluijs, directeur van de school. Hij kan u doorverwijzen naar gemeentelijke 

instanties, zoals Stichting Leergeld, die u hulp kunnen bieden. U kunt contact opnemen via 

kbsdedriezwing_info@inos.nl  

Wij hopen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 December a.s. de bijdrage van €21,00 per leerling te 

mogen ontvangen op postbankrekeningnummer NL19INGB 0006892498 t.n.v. Oudervereniging de 

Driezwing te Breda ovv naam en groep van uw kind(eren).   

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het emailadres van de oudervereniging 

kbsdedriezwing_oudervereniging@inos.nl  

Wilt u liever de vrijwillige bijdrage contant betalen neem dan contact met ons op via bovenstaande 

emailadres om een afspraak te maken.  

 

Met vriendelijke groet,   

 

De oudervereniging van de Driezwing  



Vormsel 2019 

Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel ontvangen in de 

kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni 2019. 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. Het aanbod dat we de vormelingen bieden, 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 24 februari 2019, 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 en de data met het volledige programma. 
 
Werkgroep Vormsel 
 
 

 
 

OPEN WEEKEND BREDASE KAARSENFABRIEK 
15 & 16 DECEMBER 2018 

 
Hoe worden kaarsen gemaakt?  
Op die vraag kun je zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 uitgebreid antwoord krijgen, want dan opent 
de Bredase Kaarsenfabriek voor de 40ste keer zijn deuren voor het publiek.  
Elk jaar weer komen er bij de fabriek veel aanvragen binnen voor rondleidingen.  
Om die reden wordt er één keer per jaar een open weekend georganiseerd.  
De fabriek is tijdens dit weekend geheel in kerstsfeer gedoopt. 
Bij aankomst staat de kerstman al op je te wachten om je te verwelkomen.  
Vervolgens kun je in je eigen tempo de fabriek bezichtigen en alle stappen van het productieproces, van 
grondstof tot kaars, van dichtbij meemaken. 
Je kunt zien hoe kaarsen bewerkt, gekleurd & gedecoreerd worden én er bestaat de mogelijkheid om je 
eigen kaars te dompelen! 
Net zoals voorgaande jaren steunt de Bredase Kaarsenfabriek ook dit jaar weer het goede doel Villa Joep. 
Middels diverse activiteiten zal er geld ingezameld worden voor het fonds tegen neuroblastoom 
kinderkanker. 
De Bredase Kaarsenfabriek is op zaterdag 15 en zondag 16 december gratis toegankelijk van 10.30 tot 
16.30 uur.  
Locatie: Franse Akker 19, Breda (industrieterrein Hintelaken 
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Verjaardagen december  Groep 
  
2 Weining Zhao   7B 
3 Arison Vertura    6 
7 Rivard Debognies    8 
8 Levi van der Star    3 
10 Chloé Jochems    1/2A 
12 Myrthe Audenaerd   5 
22 Amra Kadric    5 
24 Bentley Engels    5 
24 Samantha Hermans   8 
27 Ja-Hin Hoek    7B 
31 Nine van Enckevort   4  

 
 

 

 

 

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

welkom heten in onze school: 

 

Tess van den Assem groep 1-2 A 

Suze Nguyen  groep 1-2 B 

 

  


