
Basisschool de Weerijs
076-5217534
kbsdeweerijs_info@inos.nl
ouderbijdrage
www.deweerijs.nl
ABN -AMRO 
NL23ABNA0619501510
t.n.v. P. Beljaars
inzake ouderbijdrage de
Weerijs + Naam leerling

Hallo allemaal,
De koningsspelen komen eraan, Lees erover achterop de weekbrief!
Groep 6 doet dit jaar niet mee, wij zitten in Het Bewaarde Land
Groetjes Juf Els

15 april 2016

Schoolfruit,
Deze week krijgen we voor de laatste keer schoolfruit.
Wat zijn we verwend en wat was het lekker. 
Wij willen Tonnie, Colinda, Patricia,Pamela, Claudia, Sjan en Terry van de oudercommissie 
heel erg bedanken want zij hebben ervoor gezorgd dat het fruit netjes in een bak elke week in 
elke klas was! Nu mogen jullie zelf weer voor een gezond pauzehapje kiezen. 
Kies je lekkerste fruit! Kijk eens goed en laat je niet foppen want waarop staat dat het gezond 
is…is het niet altijd!

Het Bewaarde Land,
We zijn met groep 6 is naar Het Bewaarde Land in Dorst geweest. 15 en 22 april gaan we weer.
In bomen klimmen, van een berg afrollen, geblinddoekt een boom zoeken of kruidensoep maken. 
En ons verbazen over een Wachter die Oreo-(koeien-) poep met zijn handen vastpakt met de 
mededeling dat het van een vegetarier is, en dus niet vies.

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
Groep 5
17 apr.Henkie van Erp 
Groep 3
18 apr.Serena Volders
Groep 1-2A
19 apr.Safira van der Ven 
van harte gefeliciteerd !



Koningsspelen bovenbouw,
Groep 5, 7 en 8 gaan de koningspelen op 22 april beleven op de sportvelden van de Wisselaar.
De kinderen moeten om 9.15 aanwezig zijn. Om 14.30 mogen zij weer opgehaald worden. 
Mocht het niet lukken om vervoer te regelen, 
geef dit dan door aan de leerkracht van de groep.
Het zonnetje kan schijnen en het kan regenen, 
gelukkig zijn wij niet van suiker en blijven wij niet voor een beetje regen thuis. 
Mocht de weersvoorspelling erg slecht zijn dan wordt het afgelast. 
U hoort dit uiterlijk 20 april.
Deze dag hoeven de kinderen geen lunchpakket mee te nemen 
want hier wordt voor gezorgd door de organisatie. 
Mocht u vragen hebben dan horen wij het graag. Groetjes juf Jasmijn

Koningsspelen onderbouw, 
Vrijdag 22 april is het zover!
We vieren de verjaardag van de Koning met een superleuke sportdag op school.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden om 08.30 uur verwacht op de 
speelplaats aan de Weerijssingel. 
Trek sportieve kleding aan waarin je lekker kunt bewegen.
Om 14.00 uur is de dag voorbij en kunnen ze worden opgehaald.
Voor eten en drinken wordt gezorgd, dus neem NIETS mee!


