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Jullie hebben een mooi potje voetbal laten zien en mogen heel trots op jezelf zijn. Jullie behoren bij de 6 beste
teams van Amersfoort! Er zijn maar liefst 42 teams achter jullie geëindigd. Jullie toonden de juiste mentaliteit,
goed voetbal en fantastisch samenspel. Jullie hebben je
van je beste kant laten zien. Nogmaals gefeliciteerd met
deze mooie overwinning.

Agenda
22-apr

Koningsspelen, Continurooster

13-mei

Schoolfeest (25 jaar dBH)

19-mei

Schoolreis groep 4 t/m 7

31 mei t/m 03
juni

Avond4daagse Hoogland

9-juni

Schoolreis groep 1 t/m 3

14 en 15 juni

Spreekavond 3

22 t/m 24 juni

Kamp groep 8

1-juli

Kennismakingsochtend nieuwe
groep en VO
Rapport 2

04 en 05 juli

Afscheid groep 8 / Musical

8-juli

Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij

29-juni

Wij delen regelmatig berichten met u.
De Breede Hei is te vinden op:
www.breedehei.nl
maar ook op:

om ons te volgen
klik op de link of op het logo.

Kattenkreet

De koning te rijk zijn.
(Erg gelukkig zijn.)

Volgende week vrijdag 22 april.

Coaches schoolvoetbal Ruben en Ingrid
Nieuwe ouder voor OPR gezocht!
Heb jij een mening over het onderwijs, extra ondersteuning, arrangementen op school, kortom
alles wat komt kijken bij passend
onderwijs dan zoekt de OPR van
SWV de Eem jou.
De OPR is de medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders uit
gemeenten in regio de Eem. Voor het nieuwe schooljaar zoekt de OPR een nieuwe ouder. kijk voor meer
informatie op www.swvdeeem.nl onder het kopje voor
ouders.
Is de OPR wat voor jou? Meld je dan snel aan via
opr@swvdeeem.nl .
Rock ’n Roll in groep 3
Tijdens de muziekles in groep 3 op De Breede Hei, afgelopen vrijdag, zitten twee jochies heerlijk synchroon
luchtgitaar te spelen op de muziek die ze horen.
Op de vraag: "Wat hoor je nog meer voor instrumenten?" krijg ik: "trommel". "En als je nou meer trommels
en ook nog bekkens bij elkaar hebt, hoe heet dat dan?"
"Rock 'n Roll!!" :-D (you rock, Sam ;-) )

En dat gaan we groots vieren op 13 mei 2016.
Met een dagprogramma dat loopt van ’s morgensvroeg tot 17.00 uur in de middag.
Tot 15.00 uur circus Tadaa. Vanaf 15.00 uur gezellig samenzijn met kinderen en ouders op het ‘Els van
Wees’ plein met spetterende optredens van de kinderen.
Graag uw aandacht voor het volgende:
Dag programma Circus Tada:
- We kunnen nog steeds hulp van ouders gebruiken voor de begeleiding van groepjes voor circus
Tadaa. Er zijn al veel aanmeldingen, echter we zijn er nog niet. Bij de groepen hangen oranje
aanmeldformulieren. Geeft u zich alstublieft op. Donderdagavond 12 mei geeft circus Tadaa de
instructies voor het feest van de 13e mei. Als u zich opgeeft word u bij de instructieavond verwacht.
- Bij slecht weer gaat het circusprogramma en de circusvoorstelling gewoon door. We wijken dan uit
naar Sporthal De Bieshaar. Dat is donderdagavond 12 mei bekend.
- U mag zich ook opgeven als vrijwilliger voor andere taken op de vrijdag. Bijvoorbeeld: helpen
schminken, verkleden, opbouwen- en afbreken, drinken inschenken, etc.
Afsluitend programma: Gezellig samenzijn.
- Van 15.00 – 17.00 uur op het ‘Els van Wees’ plein. Optredens op het grote podium.
- Kinderen/groepen kunnen zich hiervoor opgeven tot 22 april 2016.
- Er is plek voor 21 optredens (inclusief als je groep een optreden verzorgt).
- Een act mag niet langer duren dan 5 minuten.
- Je mag jezelf slechts 1x opgeven.
- Vrijdag 22 april hangt de definitieve deelnemerslijst op het prikbord bij de entree.
We maken er met elkaar een onvergetelijke dag van.
Werkgroep Schoolfeest

Beter laat dan nooit
Juf Nienke, haar man en broertje Rens zijn blij met de geboorte van hun zoon en broertje Jort.

Juf Elles en haar vriend zijn blij en gelukkig met hun eerste spruit Jurre.

Maanden lang gekoesterd
om een leven lang van te houden!
Met kerst 2015 heeft Jeroen Pot een prachtige video gemaakt van de kerstviering.
Helaas is deze link in de spam box terecht gekomen, maar is nu boven water.
Kunnen we alsnog genieten van de mooie viering en een beetje kerst in april vieren.
https://youtu.be/xU75ARcuBbA

