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Jarig
6 nov Gianni Korebrits groep 7
9 nov Tami Boutchiche groep 8 

Gefeliciteerd !Hallo allemaal,
Volgende week staat in het teken van kunst. Spannend, ik heb er zin in! 
Groetjes Juf Els

Kunstweek,
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van de Weerijs, Volgende week gaat het dan echt gebeuren!
De langverwachte kunstweek voor jong en oud komt eraan en iedereen, ja echt iedereen kan hieraan 
deelnemen! DE WEERIJS GAAT OP REIS !!! De kinderen van de Weerijs worden kunstenaars, 
maar ook alle ouders/verzorgers! Hebben jullie er al zin in?! WIJ WEL !!!

Maandag,
We starten met een opening op maandag 6 november van 08:15 tot 08:45 uur op het schoolplein aan de 
Havermansstraat waar ook alle ouders en verzorgers van harte welkom zijn.
Zorg ervoor dat jullie op al op maandag of in ieder geval dinsdag kleding aandoen die vies mag worden!

Woensdag,
Op woensdag 8 november, is er een inloop, tussen 10:00 tot 11:30 uur. Tijdens de inloop is een speciaal 
kunstproject voor alle ouders/verzorgers en leerkrachten. Onder leiding van een echte kunstenaar zal een 
prachtig kunstwerk worden gemaakt voor in de koffiekamer van de meesters en juffen. Heeft u zin en tijd? 
Loop dan gerust binnen tussen 10.00 en 11.30 uur. 

Donderdag,
Tijdens de muzikale afsluiting op donderdag 9 november om 14:15 uur, hopen we op een groot publiek!! 
Kom daarom allemaal naar de Weerijssingel en geniet van een Afrikaans concert.              
DEZE DAG DRAAIEN WE EEN CONTINUE-ROOSTER, wat betekent dat alle kinderen boterhammen mee 
mogen nemen voor de lunch en de school al om 14.30 uur uit zal zijn. 

Vrijdag,
Vrijdag 9 november tussen 15.00 en 15.15 uur mag iedereen een kijkje komen nemen 
in de school om alle prachtige resultaten te bewonderen!

Foutje kalender,
In de kalender is een fout gemaakt bij de bladzijde ‘vrije dagen’. 
Daar staat de voorjaarsvakantie verkeerd vermeld. Deze is van 12 februari tot 17 februari. 


