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KLEUTERMEUBILAIR TE KOOP
Wij gaan ons kleutermeubilair vervangen!
In de zomervakantie komen er nieuwe stoeltjes en groepstafels.
De oude sets willen we graag te koop aanbieden.
Wellicht heeft u er thuis iets aan of kent u ouders met kleine kinderen die dit leuk of handig vinden.
Het gaat om een aantal kleuterstoeltjes van beukenhout. Deze kosten € 5,- per stuk.
Verder zijn er groepstafels, ook op kleuterhoogte, afmeting 120 x 84 cm. Deze kosten € 15,- per stuk.

Heeft u interesse?
U kunt dan bij een van onze kleutergroepen terecht
om alvast uw keuze te maken.
De meubeltjes mogen op vrijdag 14 juli na
schooltijd worden afgehaald.

Groepstafel 120 x 84 cm. Hoogte 64 cm.
Beukenhout; € 15,- per stuk.

Kleuterstoeltje € 5,- per stuk

DATA KALENDER
In de vorige Heksenketel gaven we u al een aantal data voor het nieuwe jaar. Helaas is een kleine
vergissing ontdekt. De oudste kleuters zijn vanwege de wenochtend voor de nieuwe kinderen vrij op
woensdag 20 juni. (In HK13 staat donderdag 20 juni, dat klopt dus niet.) Ook de schoolfotograaf
moest data verzetten, dit wordt 28 september op de Groene Hil en dinsdag 3 oktober op Kroeten.
We hopen dat we de nieuwe Jaarkalender op de eerste schooldag mee kunnen geven, ontwerpster
en drukkerij kunnen nog geen garantie geven. Het kán dus ook later in de eerste schoolweek zijn.

DE LAATSTE WEEK….
Nog één week en de zomervakantie gaat beginnen!
Voor de kinderen en de leerkrachten staat er nog het nodige te doen, vooral voor de groepen 8.
Zij nemen afscheid van ons en op maandag, dinsdag en woensdagnamiddag voeren de drie groepen
8 hun eindmusical op. Donderdagavond hebben alle kinderen van de groepen 8, dus van de Groene
Hil en Kroeten samen, hun einddisco. En dan is het écht afscheid!
De andere groepen maken de laatste werkzaamheden af en ruimen alles mee op zodat de klas er
alvast netjes uit ziet voor het nieuwe jaar.
In de zomervakantie komen de schilders om het binnenschilderwerk op de Groene Hil aan te pakken.
Op Kroeten zal dat in de herfstvakantie gebeuren. Ook worden alle ramen van beide gebouwen
binnen en buiten gewassen.
Op vrijdag 14 juli zwaaien we dan eerst iedereen om 12.25 uur uit voor een welverdiende vakantie!
Ouders die kleutermeubilair willen kopen kunnen dan vanaf 12.25 uur terecht om hun aankopen op
te halen.

= = = = = = = = = ingezonden = = = = = = = =

Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij op de verschillende manieren actief. Het aanbod per
school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.
 Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leraren) van leerlingen die vaak afwezig
zijn of met school dreigen te stoppen.
 Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig
hebben.
 Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede
ventilatie op school.
 Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en
seksualiteit.
 Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag
op uw school (extern vertrouwenspersoon).

Inentingen
GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het
Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof,
mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer
informatie vindt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma.
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat
over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in
landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose.
Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/.

Hoofdluis
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.

Contact
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag
thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en
doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven van uw
kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig.
Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via
het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind

Brakkenfestival
In de eerste week van de zomervakantie staat een vet evenement voor alle kids van 4 tot en met 12
jaar voor de deur: het Brakkenfestival. Hier kun je vijf dagen spelen op allerlei leuke activiteiten. Je
kunt op super veel springkussens los gaan, jezelf laten schminken, koekjes bakken, bloemschikken,
voetballen en nog heel erg veel meer. In totaal kun je kiezen uit meer dan 80 activiteiten! Jaarlijks
komen meer dan 7000 kids op het festival af dus je komt er zeker één van je vrienden tegen, en
ander maak je zo een aantal nieuwe vrienden.
Wil je weten wat je er kunt doen? Kijk dan op de website www.brakkenfestival.nl.
Het Brakkenfestival is een initiatief dat valt onder Stichting Surplus Welzijn in Breda en bestaat in
2017 negenentwintig jaar. Inmiddels heeft het initiatief zich ontwikkeld tot een grootschalig
evenement voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onder leiding van deskundige vrijwilligers een
week lang, in de eerste week van de basisschoolvakantie, op verantwoorde manier plezier maken.
Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot het grootste kinderevenement van Brabant, uniek in haar
soort. Een evenement waar de stad Breda trots op kan zijn!
De missie van het Brakkenfestival is alle kinderen, met en zonder beperking, in de leeftijd van 4 tot
en met 12 jaar in Breda en omgeving een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden waarbij sociaal,
educatief, cultureel en motorisch vlak gestimuleerd wordt.
Datum:
17 tot en met 21 juli 2017
Locatie: Kunstijsbaan Breda aan de Terheijdenseweg 506
Tijden:
Iedere dag van 10.00 tot 16.00
Leeftijden: 4 tot en met 12 jaar
Kaartverkoop:
Een dagkaart kost €7,00 per kind in de voorverkoop (online betaalt u €1,20 administratiekosten) en
€10,00 per kind aan de poort.
Wanneer u in het bezit bent van een BredaPas kost een dagkaart €1,00 per kind in de voorverkoop
en €5,00 per kind aan de poort waarbij een BredaPas + geldig legitimatiebewijs verplicht zijn.
Dagkaarten voor BredaPas houders zijn enkel verkrijgbaar bij Surplus Welzijn of aan de poort, en in
de Kunstijsbaan (12 juli tot en met 21 juli).

