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Hallo allemaal,
Nog twee dagen en dan is het meivakantie. 
De weekbrief is daarom een dag eerder want meegeven met 
de koningsspelen is niet handig. Fijne vakantie allemaal!
Groetjes Juf Els

Weerijsdag,
Donderdag 12 mei is de Weerijsdag. 
We hebben deze dag een continu rooster.
Jullie eten op school ( neem lekker een lunchpakketje mee) en 
zijn om 14.00u uit. Je hoeft geen fruit mee te nemen, 
wij zorgen voor drinken en lekkers voor de ochtendpauze.

Groep 8,
NIET SCHRIKKEN HOOR....
op maandagmiddag na de vakantie als u twee militairen ziet 
lopen op school. Deze heren komen vertellen aan de kinderen 
van groep 8 wat de Koninklijke Landmacht precies is en wat 
zij doen.

Romeo en Julia,
Aanstaande zaterdag 23 april, 
de 400e sterfdag van Shakespeare, 
viert het Chassé Theater het Festival van de Liefde met 
theater, dans, muziek en film. Om 15.30 en 17.30 uur is een 
bijzondere Romeo en Julia-voorstelling te zien, 
voor en door kinderen vanaf 8 jaar.

Weerijs-App,
Naast onze website hebben we nu ook een Weerijs-app. 
Te vinden in de app-store.
Zoek op ‘basisschool de weerijs’ en je kunt hem downloaden.
Vergeet niet de push berichten aan te zetten of toe te staan, 
dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. 
Op de app vind je ook de kalender, de vrije dagen en meer.
Bij deze weekbrief zit een folder erover.
Veel plezier ermee!

Jarig
De jarigen van de vakantie zijn:
Groep 6
23 apr.Weronika Mosiolek 
Groep 3
23 apr.Jaïro Raessen 
Groep 4
29 apr. Chelsey Smit
Groep 1-2A
30 apr. Maryo Covaciu
Groep 5
30 apr. Kaylee van Teeffelen
Groep 3
3 mei Nina van Vugt
4 mei Abdelilah Ziach
Groep 7
5 mei Salma Aweys Shikhey 
5 mei Inasse Titou
Van harte gefeliciteerd !


