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Spindelpraatjes
Schoolfruit: een gezonde gewoonte

de kalender

Peer, ananas, mandarijn, appel, sinaasappel… Er is al heel wat fruit
voorbij gekomen in de afgelopen weken. Fijn dat ook steeds meer
kinderen op maandag en vrijdag fruit meebrengen.
Ook na de kerstvakantie krijgen de leerlingen op dinsdag,
woensdag en donderdag fruit op school.

Ma. 18 en Di. 19 december:
Ouderavond groep 3 t/m 8
Donderdag 21 december:
Spindelkrant verschijnt
Kerstviering
Vrijdag 22 december:
Groep 1 t/m 8 vrij
25 december t/m 5 januari:
Kerstvakantie
Maandag 8 januari:
Eerste schooldag in 2018
Deze week hoofdluiscontrole
Donderdag 11 januari:
Spreekuur CJG 15.00u
Zondag 14 januari:
11.00u presentatiedienst
Eerste Communie
Maandag 15 januari:
Info-avond over het VO voor
ouders van groep 7
Di. 16 en Woe. 17 januari:
Centrale voorlichting VO voor
ouders van groep 8
Vrijdag 19 januari:
Groepen 1/2 vrij
Spindelpraatjes verschijnt

Nieuwbouw: sondering
Aanstaande dinsdag (19 december) vinden
sonderings-werkzaamheden plaats (onderzoek
naar de draagkracht van de ondergrond) tussen
de schoolgebouwen en het
evenemententerrrein (de grote parkeerplaats).
Vanaf 8.00u is doorgang beperkt of niet
mogelijk. We vragen u hier rekening mee te
houden en a.s. dinsdag goed te kijken hoe u
veilig bij het gebouw komt.

We hebben gestaakt
Net als vrijwel alle scholen in de regio was afgelopen dinsdag ook
de Spindel dicht. Het is zeer uitzonderlijk dat er in het
basisonderwijs wordt gestaakt en al helemaal dat daardoor de
lessen niet door kunnen gaan. Naar aanleiding van de acties lijkt
er nu beweging te komen vanuit de minister. Voor de toekomst
van onze kinderen is het hard nodig dat de werkdruk van leraren
omlaag gaat en er een eerlijk salaris wordt betaald. Aleen zo blijft
het vak van leerkracht aantrekkelijk!

Kerstviering op 21 december
Donderdag 21 december vieren we Kerst op de Spindel.
Deze dag gelden er aangepaste schooltijden:
De kinderen gaan naar school van
08.45 uur tot 12.15 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur
(de kinderen zijn 's middags vrij). Vorige week heeft u via
DigiDuif een brief ontvangen met alle details over het
geplande kerstdiner.

Spindelpraatjes
Nora in actie
Nora uit groep 4B heeft meer dan 300 flessen verzameld voor het
goede doel. Na het zien van de verwoestingen op Sint Maarten,
na orkaan Irma, kwam ze gelijk in actie. Alles bij elkaar heeft de
inzameling €112,50 opgebracht. Nora is na dit succes niet stil
gaan zitten, momenteel bakt ze (heerlijke) muffins voor Serious
Request. U kunt haar actie ondersteunen via
https://kominactie.3fm.nl/actie/nora-bakt-muffins

Publiek bij de Eiershows
Ook in 2018 staan er weer Eiershows gepland. Voor een goed verloop én een
veilige voorstelling attenderen we u er nogmaals op dat er per optredende
leerling 2 stoelen beschikbaar zijn voor het publiek. Dat kan betekenen dat
u moet kiezen wie er komt kijken. We hebben niet meer ruimte en rekenen
daarom op ieders medewerking.

Het puberbrein
CJG Breda organiseert op donderdagavond 25 januari
‘HET PUBERBREIN’
met
dr. Aletta Smits
Aletta Smits legt deze bijeenkomst op haar eigen humoristische wijze uit hoe het
puberbrein het pubergedrag stuurt en hoe (professionele) opvoeders hiermee
kunnen omgaan.
Locatie: De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda
Aanvang: inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur tot 21:30 uur.
Daarna is er gelegenheid om nog wat te drinken en met elkaar na te praten.
Aanmelden: kan via deze link.De toegang is gratis.
CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien, kun je ook terecht bij de
School-CJG-er, Peter Dekkers peter.dekkers@cjgbreda.nl; 06-12918371
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook
van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere
professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail: info@cjgbreda.nl

Spindelpraatjes

voor kinderen van 4 tot 6 jaar oud
KUNSTENMAKERS
Voor de allerjongsten is er dit jaar de cursus ‘Kunstenmakers’.
In drie lesblokken van 10 weken kunnen kinderen van 4 tot 6 jaar na
schooltijd kennismaken met de ‘Nieuwe-Veste-kunsten’
Voor wie?
Voor creatieve kinderen tussen de 4 en 6 jaar die het leuk vinden
om zelf muziek te gaan maken, te dansen en/of de fantasierijke
wereld van theater te verkennen.
Wat ga je doen?
Het lesprogramma bestaat uit lessen van 45 minuten met korte opdrachten waarin zoveel
mogelijk onderdelen van elke kunst spelenderwijs aan bod komen.
Kennismaken met KUNSTENMAKERS kan op dinsdag 19 december (muziek) en
dinsdag 20 maart (theater). Alle lessen zijn van 15:30 tot 16:30 gedurende 10 weken
per lesblok, waarbij het eerste kwartier als inlooptijd wordt gebruikt. De eerste les is een
gratis proefles zodat je lekker kunt uitproberen of de cursus goed bij je past. Alle lessen
vinden plaats in de nieuwe speelzaal op de Spindel.
Prijs
De cursus Kunstenmakers bestaat uit drie keer 10 lessen en kost per lesblok 73 euro.
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen kunsteducatie
kunnen volgen, kunnen een aanvraag (laten) doen voor een bijdrage uit het
Jeugdcultuurfonds. Meer informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl

Inschrijven
Meer info en inschrijven kan via onderstaande links:
Inschrijven Kunstenmakers Muziek
Inschrijven Kunstenmakers Dans
Heb je nog vragen? Mail dan naar proeftuin@nieuweveste.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2018!
Team de Spindel

