
HET TURFJE 

 

Beste vaders, 
 
Op zaterdag 28 
augustus 13:30 
bieden we u de 
mogelijkheid om 
onder professionele begeleiding van 
Kegelaer van uw vakantie kilo’s af te 
komen.  

Dit uniek fitness programma is 
STEEN goed en zowel voor begin-
ners als professionals. 
Het is een programma met een dui-
delijk doel, waarna er zonder schuld-
gevoel drank gedronken en pizza 
gegeten kan worden.  
 
(We helpen Kegelaer hoveniers om 
500 stoeptegels van het schoolplein 
te verwijderen. Dan kan er aan de 
slag worden gegaan met de aanleg 
van het nieuwe schoolplein) 
 
Deelname is gratis, 
Stuur een PM naar Joost 06-
42015773 of naar Martijn 06-
47974993 voor deelname aan dit 
uniek fitness evenement. 
 
Ps:  
Mocht u nog niet in de app van de 
vaders zitten en dit wel willen geef 
dit dan even aan via een PM aan 
een van de bovenstaande nummers.  
 
Alvast een fijne vakantie, 
Groet de vaders van de Dirk 
 

In deze uitgave 
onder andere: 

 Nieuwe schoolplein 

 Chillweek groepen 8 

 Brigadiers gezocht 

 Zomerfeest 

 Schoolspullenlijst ‘21-’22 

en nog veel meer ... 

Beste ouders/verzorgers, 

Na een jaar waarin we vol verwachting open gingen, we de deuren toch weer sloten 

en daarna met vele regels weer van start mochten, staan we nu aan het begin van 

een verdiende zomervakantie. 

We kijken, ondanks dit lange “Corona jaar”,  terug op mooie momenten met jullie 

kinderen zoals de schoolreis in oktober, de kinderboekenweek met als thema “en 

toen?”, de kerstviering met rode lopers, oliebollen en lampjes aan de hekken. Ook 

genoten we van een Coronaproof voorjaarsontbijtje, de musical van groep 8, in de 

hal, op het schoolplein en in het Chassé en een alternatief kamp geheel verzorgd 

door ouders van kinderen uit groep 8. 

Veelal waren er echter activiteiten die niet door konden gaan of aangepast moesten 

worden. Sinterklaas had hier gelukkig geen last van maar carnaval, de koningsspe-

len, de schoolreis aan het eind van het schooljaar en natuurlijk het kamp van groep 8 

naar Ameland…we kijken er naar uit om komend schooljaar weer activiteiten te orga-

niseren zoals we dat het liefste doen; met elkaar! 

Zoals u in de brief van vorige week heeft kunnen lezen, hebben we als team en MR 

de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van het Nationaal Schoolprogram-

ma.  Eind juni werden de laatste kaders gecommuniceerd door het Ministerie van 

Onderwijs en konden we het plan afronden. De gekozen interventies gaan zorgen 

voor extra inzet en begeleiding in alle groepen. Daar kijken we naar uit!  

Maar er is meer om naar uit te kijken. In de zomervakantie gaan we aan de slag met 

trainingen rondom Social Media en Metacognitie. Onderwerpen die we het afgelopen 

jaar niet gezamenlijk als team konden oppakken. De plannen voor het schoolplein 

staan inmiddels in de steigers en in september/ oktober gaat er, mede dankzij de 

hulp van de Vaders van de Dirk, heel veel gebeuren. Hierover leest u verderop in dit 

Turfje meer. Ook is “zomerfeest commissie” al bij elkaar geweest om, vanwege de 

verbouwing van het schoolplein, een alternatief mooi plan te maken.  

Als team mogen we ook weer iets gezamenlijks ondernemen en hoe mooi is het om 

gelijktijdig betekenisvol te kunnen zijn? Op zondag 12 september gaan we als team 2 

kilometer zwemmen of aanmoedigen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het 

KWF en wetenschappelijk kankeronderzoek. We zwemmen voor alle mensen die we 

lief hebben, die we moeten missen of die strijden. Neem gerust een kijkje op: https://

www.fightcancer.nl/fundraisers/nutsbasisschooldirkvanveen.  

We duimen dat het door kan gaan! Net zoals we hopen dat we het schooljaar mogen 

starten zonder allerlei regels en aanpassingen. Op dit moment is helaas nog veel 

onzeker, daarom zullen we u in de laatste week van de zomervakantie laten weten 

hoe we open gaan.  

Rest ons voor nu om u allen een heerlijke vakantie toe te wensen. Hopelijk kunnen al 

uw plannen doorgaan of dit nu thuis, in eigen land of over de grens is. Waar u ook 

verblijft, geniet van mooie momenten met uw kinderen! Wij zien hen en jullie graag 

gezond en uitgerust terug op maandag 6 september. 

Hartelijke groeten namens het team van NBS Dirk van Veen, 

Babette Rademakers 
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Beste ouders, 

Terwijl we op school druk bezig zijn met de 
afronding van het schooljaar, kijken we ui-
teraard ook al naar het nieuwe jaar. 

Het eerste evenement wat op de agenda 
staat is het ZOMERFEEST. 

Het zomerfeest zal plaatsvinden op vrijdag 
17 september as. 

Gezien de verbouwing van het schoolplein 
( dit gaat starten gedurende de zomerva-
kantie, maar zal nog niet afgerond zijn op 
17 september ) zal het feest gescheiden 
plaats gaan vinden. 

Er zal een feest plaatsvinden voor de kin-
deren op vrijdag 17 september en er zal 
voor de ouders een borrel moment gepland 
worden op locatie buiten onze school. 

Feest voor de kinderen: 

Gedurende de dag zullen er voor de kin-
deren activiteiten georganiseerd gaan wor-
den. 

Er gaat een verdeling zijn;     

Activiteiten voor groepen 1-2 

Activiteiten voor groepen 3-4-5 

Activiteiten voor groepen 6-7-8 

De activiteiten voor de groepen 3-4-5-6-7 
en 8 zullen op locatie plaatsvinden. Een 
tennisverenging heeft aangeboden allerlei 
activiteiten te willen organiseren gericht op 
de verschillende leeftijdsgroepen. 

Deze activiteiten staan in het teken van 
sport en spel. Uiteraard in het bijzonder op 
racket en bal. 

De activiteiten voor de groepen 1-2 zullen 
niet op deze locatie plaatsvinden. Voor hen 
wordt gekeken naar een activiteit die past 
bij deze leeftijdsgroep. 

De borrel voor de ouders wordt op locatie 
buiten school georganiseerd. Toen de werk-
groep begon met het organiseren van dit 
evenement, golden er nog andere Corona 
maatregelen. Inmiddels zijn maatregelen 
aangescherpt en is het nog onzeker wat de 
maatregelen zullen zijn na 13 augustus. De 
oudergeleding van de werkgroep is druk 
bezig met de organisatie hiervan en zullen 
uiteraard de maatregelen mee nemen tij-
dens de voorbereiding.  

Na de grote vakantie zullen jullie hierover 
meer horen.                                          

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep ZOMERFEEST 

Drie weken lang SummerviBes-events in Breda  
Check het programma vanaf 1 juli  
 
Van 2 augustus tot en met 20 augustus staat SummerviBes Breda 
deze zomer weer boordevol leuke activiteiten voor iedereen van 6 
tot en met 18 jaar. Kinderen en jongeren die niet op vakantie gaan 

vanwege corona kunnen met SummerviBes genieten van zo’n 130 gratis activiteiten 
verspreid over de wijken in de stad op het gebied van sport, cultuur, creativiteit en 
muziek. Het programma staat vanaf 1 juli online en is samengesteld met jongeren en 
de maatschappelijke partners Breda Actief, Surplus, Grote broer/zus en Nieuwe Ves-
te.  
 
Marianne de Bie, wethouder jeugd: “Met SummerviBes hebben we ook deze zomer weer 
een mooi programma voor kinderen en jongeren. Beleven en plezier maken, daar staat 
SummerviBes voor. En ik hoop dat er ook dit jaar weer heel veel kinderen en jongeren mee 
gaan doen. Gelukkig kan er ook weer veel meer samen dankzij de versoepelingen van de 
corona-maatregelen. SummerviBes heeft een verrassend en leuk programma klaar waar 
de afgelopen weken heel hard aan is gewerkt door veel mensen. En met de ervaringen van 
vorig jaar erbij wordt  er nog meer tegemoet gekomen aan de wensen van de jeugd.  Fijn 
dat we dit samen weer voor elkaar hebben gekregen. Geniet van SummerviBes Breda in 
de stad en in je wijk.” 
 
SummerviBes Breda  
Voor de tweede zomer is SummerviBes weer in de stad en in de verschillende wijken te 
vinden met  allerlei activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Met de ervaring van 
vorig jaar is er dit jaar gekozen voor een compacter programma en zijn er meer activiteiten 
gecombineerd. Vernieuwende activiteiten zijn onder andere de Urban Sportdag met hiphop 
en graffiti-workshops, een voetbaltoernooi op een beachveld bij het Chassé, workshops 
met kunstenaars in het Stedelijk Museum, een dance-battle, VR-, console- en boardgames. 
Kortom sporten, chillen, muziek maken of creatief zijn, het kan allemaal. Er zijn gratis activi-
teiten voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar en voor jongeren van 13 t/m 18 jaar.  
 
Breda Buiten 
Naast SummerviBes is er dit jaar ook een zomerprogrammering van Breda Buiten, met nog 
meer (culturele) activiteiten voor met name (jong-)volwassenen. Het programma loopt tot 
eind september 2021. Breda Buiten biedt ook de gelegenheid om zelf een tof initiatief in te 
brengen wat past bij de zomerprogrammering. De organisatie kan het initiatief versterken 
en verbinden aan andere activiteiten in de stad.  
 
Op www.summervibesbreda.nl staat een totaalprogramma met meer informatie over de 
activiteiten.. Bijvoorbeeld waar rekening mee gehouden moet worden, waar hulp bij gebo-
den wordt en waar je je aan kunt melden voor een activiteit.. 
Op www.bredabuiten.nl staat het culturele programma voor de hele zomer en kunnen nieu-
we initiatieven aangemeld worden. 

Beste ouders,  
  
Na vier jaar ga ik de Dirk alweer verlaten. Zeker niet omdat ik het niet naar 
mijn zin heb hier, maar omdat ik een school heb gevonden die het onderwijs 
biedt waar mijn hart ligt.   
Ik wil iedereen dan ook echt bedanken voor deze mooie jaren hier. Ik heb mij 
gelijk welkom en thuis gevoeld op de Dirk. Ik heb het getroffen met het team, 
maar ook met jullie: de ouders en leerlingen.   
Ik zal de fijne sfeer zeker niet vergeten en ik hoop dat ik dat op de volgende 
school ook weer krijg.   

Groetjes,  

Renate 

Even Voorstellen: 
 
Ik (Karlijn Janssen) ben vanaf het schooljaar 2021/2022 contactpersoon 
vanuit het CJG voor NBS Dirk van Veen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal ik 
(m.u.v. mijn vakanties) vanuit het CJG voor kinderen en/of ouders beschik-
baar zijn over alles wat met opvoeden/opgroeien te maken heeft. Je kunt 
met allerlei soorten vragen bij mij aankloppen.  Mijn contactgegevens staan 

hieronder vermeld en zijn uiteraard ook bekend bij jullie IB-er Sandra van Erven. Ik hoop dat 
we elkaar komend schooljaar weer live mogen ontmoeten! Maar eerst, geniet van jullie wel-
verdiende vakantie!  
 
Gegevens Karlijn Janssen:   

  
M 06 39 33 44 29 
E karlijn.janssen@cjgbreda.nl 
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag (vanaf september 2021 zijn mijn werk-
dagen dinsdag, donderdag en vrijdag). 

http://www.summervibesbreda.nl
http://www.bredabuiten.nl
mailto:karlijn.janssen@cjgbreda.nl
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Speelpleinen 

In het Turfje van mei informeerden we u over de plannen rondom de herin-
richting van ons grote schoolplein en het kleuterspeelplein. Inmiddels zijn deze 
definitief en kunnen we overgaan tot het uitvoeren hiervan. 

Op 22 juli wordt het plein door hoveniersbedrijf Kegelaer en de adviseur van van 
EE-spelen ingemeten. 

Vervolgens wordt het grote plein in week 35 (laatste week van de vakantie) op-
nieuw betegeld. 

De papa’s van de Dirk gaan helpende handen bieden, waarvoor heel veel dank! 

Bij de start van het nieuwe schooljaar is deze klus helaas nog niet geklaard, we 
zorgen er wel voor dat de kinderen veilig en gemakkelijk de school binnen kun-
nen lopen. 

In week 37 en 38 worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst.  

Even Voorstellen…. 

Ik ben Marjolein, 25 jaar oud en ik woon in 
Breda. Ik zal van-
af het nieuwe 
schooljaar de 
gymlessen gaan 
verzorgen op de-
ze leuk school.  

Al sinds ik klein 
was, ben ik een 
enorme sportgek. 
Deze passie en energie heb ik met veel 
enthousiasme gestoken in het lesgeven 
en begeleiden van kinderen binnen en 
buiten een schoolomgeving.  

Sinds vorig jaar augustus ben ik werk-
zaam bij Breda Actief en via deze organi-
satie geef ik gymlessen op verschillende 
basisscholen in Breda.  

Mijn grote passie is hockey en ben daar-
om ook trainer en coach van BH&BC Bre-
da MD1. Ik hockey zelf bij hockeyclub 
Etten-Leur en fitness daarnaast 2 tot 3 

keer in de week. Naast 
al het sporten vind ik 
het leuk om te koken, 
lekker buiten bezig te 
zijn en af te spreken 
met vrienden en fami-
lie. Ik hoop er een leuk 
en sportief schooljaar 
van te maken en hope-
lijk tot snel! 

 

Parro absenties 

De langverwachte 
functie ‘Absenties’ is beschikbaar in Parro!  

Voor ouders is het mogelijk om absenties 
via Parro door te geven. Deze absenties 
komen dan automatisch in ParnasSys te-
recht. 

 

 

 

Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste 
verhalen beleven (https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html). 
Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-
app download je de leukste e-books en luisterboeken. Voor ieder-
een tussen de 0-18 jaar. Ook als je nog géén lid bent van de 
bieb. 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van 
de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. 
Er is keuze uit duizenden boeken.  

Lekker lezen deze zomer! 

Beste Ouders/verzorgers, 

Graag stellen we ons even aan jullie voor. Wij zijn Annelies van Brink en Danielle Zandbergen. 
Afgelopen schooljaar hebben we de opleiding onderwijsassistent gevolgd bij Variva in Rotterdam. 
We hebben met veel plezier stage gelopen op de Dirk en we hebben onze opleiding met een posi-
tief resultaat afgerond. Annelies heeft stage gelopen bij Jolanda in groep 4 en Danielle bij Ronald 
in groep 3. Komend schooljaar gaan we aan de slag als onderwijsassistent en we hebben hier heel 
veel zin in!  

Annelies komt uit Breda en heeft 3 kinderen waarvan 2 op de middelbare en 1 op het voortgezet onderwijs. Ze is sportief, houdt van hoc-
key, gezelligheid en reizen. Ze zal werkzaam zijn op dinsdag, woensdag en donderdag.  

Danielle komt uit Bavel en heeft 2 kinderen, beiden zitten ze op de middelbare school. Danielle houdt van koken, gezelligheid en wandelen 
met haar hond. Danielle is komend jaar werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag. 

We kijken er naar uit komend schooljaar weer klaar te staan om jullie kinderen te helpen en te zorgen dat ze een fijne tijd hebben op de 
Dirk. Door corona hebben we helaas nog geen kennis kunnen maken met jullie als ouders en we hopen dat daar dit jaar verandering in 
komt.  

Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie en een mooie zomer. Tot komend schooljaar! Wij hebben er zin in! 

Annelies en Danielle 
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Jaarkalender 

Als bijlage bij dit Turfje zit 
de jaarkalender. U kunt 
deze thuis zelf uitprinten 

en ophangen. 

De kalender is ook te 

downloaden vanuit onze 
website. 

Studiedagen 

2020-2021 

2 september 

20 oktober 

6 december 

23 december 

16 februari 

3 juni 

20juli 

Mooie plannen voor het nieuwe schooljaar! 

De Multi Functionele Ruimte en het Kinderdagverblijf Dirk & Ko worden in de eerste 
weken van de zomervakantie opnieuw ingericht: 
  
Samen met pedagogisch interieurontwerper Simone Sorber vertaalden KOBER in 
overleg met ons als school onze pedagogische visie naar een interieurconcept op 
maat.  
Een uitdagende omgeving, waarin kinderen hun nieuwsgierigheid volgen en zich 
optimaal ontwikkelen. 
  
De indeling van de ruimten, de kleuren, de materialen: ze sluiten aan bij die visie en 
helpen de pedagogisch medewerkers te werken volgens de zes pedagogische prin-
cipes van Kober kinderopvang:  
Zelf doen, Op ontdekkingstocht, Vanuit een veilige basis, Samen, Gezond en in be-
weging en Met respect.  
Zit een ruimte goed in elkaar, dan heeft dit een positief effect op het gedrag en de 
ontwikkeling van een kind. Het voelt zich veilig, komt tot rust, weet wat er van hem 
of haar verwacht wordt en speelt langer en geconcentreerder. Zo kan een kind zich 
optimaal ontplooien.  
In de nieuwe inrichting is over werkelijk álles nagedacht. Er zijn lage zitmeubels, 
kasten op kindhoogte, zachte kleden en uitdagende werktafels. Daarnaast wordt de 
ruimte van een airco en een luchtverversingssysteem voorzien.  
In de bijgevoegde foto’s alvast een impressie van onze nieuwe stijl…. 

Beste ouders/verzorgers, 

Ik ben Maartje Cremers en ik ben 21 jaar. Het afgelopen jaar ben ik geslaagd voor de PABO en heb ik mijn       

diploma mogen ondertekenen. Tijdens mijn studie heb ik al twee jaar stage mogen lopen op het Dirk van 

Veen. Ik voel me hier erg thuis en ben daarom heel blij dat ik hier het komende half jaar mag blijven werken. 

Ik kijk er erg naar uit om eindelijk echt aan de slag te gaan! Ik zal twee dagen in groep 4A voor de klas staan 

en twee dagen in groep 1/2A (de gele klas). De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in de bovenbouw, 

dus ik heb super veel zin om veel te gaan leren in de onderbouw.  

In maart ga ik backpacken in Azië met een goede vriendin van mij. Vandaar dat ik hier maar een half jaar zal 

rondlopen. In mijn vrije tijd doe ik aan atletiek en zeilen. Verder houd ik van gezelligheid, lekker eten en men-

sen om me heen.  

Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten, dus wees niet bang om op me af te stappen voor een leuk gesprek! 

Groetjes, 

Maartje Cremers 



Volgend schooljaar… 
Maandag 6 september verwelkomen wij iedereen weer graag voor een nieuw schooljaar, met een nieuwe juf/

meester, een nieuw lokaal, nieuwe werkboeken etc. Ook de schoolspullen horen bij zo’n nieuw schooljaar. U bent 

van ons de checklist gewend. Hier is ie weer: 

 Controleert u a.u.b. regelmatig de maat van de gymschoenen; wanneer de kinderen in een grotere maat vallen, 

moeten doorgaans ook de gymschoenen worden vervangen. 

 Let u bij de vulpen/stabilo en schaar a.u.b. op de handvoorkeur van uw kind. Voor de schaar hebben wij voorkeur 

voor een veilige schaar die past bij de leeftijd van uw kind en het doel; ze moeten er ook mee kunnen knutselen. 

 Voor gum en puntenslijper pleiten wij in de bovenbouw voor functioneel en stevig boven leuk en grappig. 

 De rekenmachine die de kinderen vanaf groep 6 gaan gebruiken moet ook functioneel zijn en hoeft alleen te  

beschikken over de primaire rekenfuncties. 

 Wilt u de spullen die zich daarvoor lenen voorzien van de naam van uw kind? 

*)   Bij het gebruik van de vulpen van school, hoef je geen vullingen mee te nemen. Let op: kies je voor een andere 

vulpen, zoals stabile of pelican, dan graag zelf vullingen meenemen. 

**)    In de bovenbouw werken de leerlingen in toenemende mate met de tablets. Voor het geluid van o.a. filmpjes bij 

de lessen, willen we graag in-ear oordopjes. Vanwege de hygiëne beheert iedere leerling zijn eigen (eenvoudig!) 

headsetje. Het geluid op onze tablets is overigens begrensd. 
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Groep 1-2 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 en 8 

O luizenzak O luizenzak O luizenzak O luizenzak O luizenzak 

O gymschoentjes 
met klittenband 

O stevige               
gymschoenen 

O stevige                       
gymschoenen 

O stevige                    
gymschoenen 

O stevige                    
gymschoenen 

O tas voor hapje O gymbroek,             
-shirt en -sokken 

O gymbroek,           -
shirt en -sokken 

O gymbroek,                      
-shirt en -sokken 

O gymbroek,                     
-shirt en -sokken 

 O gymtas O gymtas O gymtas O gymtas 

 O stevige tas/rugzak O stevige tas/rugzak O stevige schooltas O stevige tas/rugzak 

 O 4-ringsmap A4 O dossiermap O dossiermap O dossiermap 

 O plat etui O 4-ringsmap A4 O 23-ringsmap A4 O 4-ringsmap A4 

 O 12 kleurpotloden O 10 kartonnen             
tabbladen 

O 10 kartonnen              
tabbladen 

O 10 kartonnen              
tabbladen 

 O 12 stiften O plat etui O plat etui O plat etui 

 O elastiekmap O 12 kleurpotloden O kleurpotloden O 12 kleurpotloden 

  O 12 stiften O stiften O 12 stiften 

Groep 3  O liniaal 30 cm O liniaal 30 cm O liniaal 30 cm 

O luizenzak  O plakstift O plakstift O plakstift 

O gymschoentjes 
met klittenband 

  O goede schaar O vulpen/stabilo/pelikan *) O vulpen/stabilo 

O gymbroek,              
-shirt en -sokken 

   O goede schaar O goede schaar 

O gymtas    O fineliners (r-zw-gr) O fineliners (r-zw-gr) 

O stevige tas/rugzak     O HB-potlood O potloden HB 

O plat etui     O goede gum O goede gum 

     O puntenslijper O puntenslijper 

      O arceer stiften O kladblok 

      O eenvoudige                   
rekenmachine 

O eenvoudige                   
rekenmachine 

      O schoolagenda met een 
weekoverzicht 

O schoolagenda 

      O in-ear koptelefoontje **) O in-ear koptelefoontje **) 



Contact                    
opnemen? 

Nutsbasisschool Dirk van 

Veen 

Laan van Mecklenburg 30 
4818 GD Breda 
085-3001222                                 
info@nbsdirkvanveen.nl  
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De Dirk heeft weer nieuwe brigadiers 
nodig! Wees er snel bij voor deze 
erebaan!  

 
1 ochtend per week                             van 

8.25 tot 8.45 uur   
 

Aanmelden via de app 06-1031766 of 
mail suzanne.euwe@ziggo.nl. 

 
Wij hopen op enthousiaste              re-
acties, zodat we ook komend schooljaar 
de kinderen veilig kunnen laten over-
steken iedere ochtend! 
 

Chillweek groep 8 

Wat een top week was het voor de groepen 8!  

Ondanks dat de groepen los van elkaar een ‘Chillweek’ hebben gehad, hebben ze on-
geveer hetzelfde programma gehad.  

Wat hebben we allemaal gedaan?  

 Een toffe bosdag met sport- en spelactiviteiten. 

 We zijn een dag gaan klimmen in de Kurenpolder. 

 Een bezoekje gebracht aan de Koepelgevangenis, waar we ademloos naar de 

musical Zodiac hebben gekeken. We hebben de dag afgesloten op school met friet op 
het plein, een levend Cluedo spel, een bonte avond en een potje verstoppertje in de 
school. 

Uiteindelijk is de week afgesloten met een heerlijk dagje vertoeven in het zwembad 
Splesj in Hoeven. 

Wij wensen alle kinderen 

van groep 8 ontzettend veel 

plezier en succes op hun 

nieuwe school! 

Wilt u eraan denken 

broertjes/zusjes 

tijdig in te schrijven!  

Een aanmeldings-

formulier is te vinden 

op onze website. 

Jeugdfondssportencultuur 

Zwemles en het behalen van zwemdi-

ploma’s is van levensbelang zodat kin-

deren goed en veilig leren zwemmen. 

Om verdrinkingen te voorkomen en 

natuurlijk zodat ze mee kunnen doen 

met een zwemfeestje of zwemactiviteit. 

Het is belangrijk dat kinderen, in een 

waterland zoals Nederland, hun zwem-

diploma(‘s) halen zodat ze veilig kun-

nen genieten in en aan het water. 

Is het betalen van zwemles een pro-

bleem omdat er thuis geen geld voor 

is? Dan kan het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Breda helpen.  

Kijk op onze website voor meer infor-

matie over de vergoedingen voor 

zwemles en hoe je dit kunt regelen.  

Er is ook altijd een intermediair in de 

buurt die je kan helpen. Dit is iemand 

die professioneel betrokken is bij jou of 

bij je kind zoals school, maatschappe-

lijk werk, jongerenwerk, sport -en 

buurtcoach, centrum voor jeugd en 

gezin of schuldhulpverlening.  

Niemand in jouw omgeving die kan 

helpen? Neem contact met ons op en 

wij kijken met je mee  

mailto:suzanne.euwe@ziggo.nl

