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Jarig
De jarigen van deze week:
31 aug Wiktor Mrowiec groep 7 
3 sept Damian Monsieurs groep 6 

Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Dit is de eerste weekbrief van dit schooljaar. 
Ik wens jullie allemaal een heel gezellig en leerzaam jaar toe!
Groetjes Juf Els

Rooster gymlessen,
Volgende week gaan de gymlessen weer van start. In tegenstelling tot vorig schooljaar zullen de gymlessen 
worden gegeven door de eigen groepsleerkrachten en niet meer door een vakleerkracht.
woensdag:  Groep 5      9.00 uur   Meneer Peter
  Groep 4 10.00 uur Juf Frederieke
  Groep 8 11.00 uur Meneer Bram

vrijdag:  Groep 6   8.45 uur Meneer Willem
  Groep 3   9.45 uur Juf Silvia
  Groep 7 10.45 uur Juf Els

Groep 3 nieuws,
In groep 3 zijn we begonnen met de kern start, jij en ik. 
Deze week leerde de kinderen het woord ‘ik’. Tijdens deze kern staat het kennismaken centraal. 
Het kennismaken met klasgenoten, het lokaal, de juffen en de afspraken in de klas. 
Er wordt ook kennis gemaakt met opa, Kim, en Sim. Dit gebeurt via het Ankerverhaal dat hoort bij de kern.
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te 
maken en die te lezen, zoals: ik, kim en sim. Deze letters leren ze ook schrijven.

Oudergesprekken andersom,
Dinsdag 12 september is het oudergesprek andersom. 
U krijgt tijdens dit gesprek de tijd om uw verwachtingen van dit schooljaar uit te spreken. 
U mag vertellen, wij luisteren. 
De uitnodiging voor de planning van deze gesprekken ontvangt u in de loop van de week.

Telefoonnummers,
Soms gebeurt er iets met een leerling op school waarbij we direct contact willen hebben met thuis.
Dan is het fijn om de goede telefoonnummers te hebben. Daarom vragen wij u om de lijst in te vullen en zo 
snel mogelijk mee te geven naar school. Ook als er niets veranderd is. 
Dan weten we zeker dat we u kunnen bereiken wanneer het nodig is.

Gevonden,
In de koffiekamer ligt al een tijdje een kinderbril
eenzaam en alleen. 
Sinds kort is een tut hem gezelschap komen houden. 
Toch gaan ze allebei liever naar hun vriendje terug. 
Je kunt ze bij meneer Ashley ophalen.



Beste ouders,
De zomervakantie ligt alweer achter ons.
Deze week zijn we gestart met het nieuwe schooljaar 2017-2018.
Ik hoop dat alle kinderen een fijne vakantie hebben gehad en dat ze uitgerust en vol energie 
aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.
We hebben deze eerste week een goede start gehad.
Ik heb inmiddels alle kinderen en ook de meeste ouders alweer gezien. 
Met name op de zomerontmoeting afgelopen woensdag. Fijn, dat er weer zo’n hoge opkomst was.
 
Het nieuwe schooljaar betekent ook nieuwe kansen, een nieuwe start.
Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor leerkrachten binnen de Weerijs. 
En ook voor mij als interim-directeur. Ik ben heel blij dat ik van het schoolbestuur de toestemming heb 
gekregen om, in ieder geval, nog tot de kerst te blijven.
Dat geeft mij meer tijd om een verdere positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. 
Daar wil ik me voor de volle 100% voor blijven inzetten: in samenwerking met de collega’s en de kinderen, 
maar ook in samenwerking met u als ouder. 
 
Het doel daarbij is elke dag goed onderwijs aan uw kind te bieden, uw kind te begeleiden in zijn of haar 
groei naar jong volwassenen. U, als ouder, draagt de hoofdverantwoordelijkheid  voor uw kind, maar het is 
uw zoon en/of dochter die u elke dag aan onze zorgen toevertrouwt.
Het vertrouwen is daarbij van groot belang.
Of het nu gaat om de relatie tussen ouders en hun kind, tussen kind en leerkracht, 
tussen ouders en leerkracht of tussen leerkrachten onderling, vertrouwen is de sleutel tot succes. 
En succes betekent in dit geval dat uw kind zich fijn voelt op school en zoveel als mogelijk kan leren.
Dat vertrouwen is echter geen vanzelfsprekendheid. Dat moeten we ervaren, elke dag opnieuw.  
Ik hoop dat we er met zijn allen in slagen het wederzijdse vertrouwen verder te versterken en daarmee een 
goede basis te leggen voor een prettig en leerzaam schooljaar.
 
Dan verder even een paar praktische zaken:
De komende weken verschijnt er voor het nieuwe schooljaar een nieuwe schoolgids. 
Deze is dan te vinden via de website van de school. Ook zullen er, voor wie dat op prijs stelt, een aantal 
papieren versies beschikbaar zijn op school. Deze schoolgids geeft informatie over de school en bevat een 
kalender met data van allerlei zaken die belangrijk zijn voor u om te weten.
Nog een belangrijke opmerking:
Wij vinden het fijn als de kinderen bij het naar huis gaan door een rookvrij hek kunnen lopen.
              Dit is gezonder voor alle kinderen.
              Roken kan wat verder weg van de school.
Ik wil u, als ouder, vragen, bij het brengen en halen van uw kind voor en na schooltijd 
NIET MEER TE ROKEN bij het hek. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Tot slot wil ik erop wijzen, dat, wanneer u met een vraag of een probleem zit, ook dit schooljaar weer altijd 
de mogelijkheid bestaat om bij mij of bij de leerkracht van uw kind binnen te lopen om deze vraag 
te stellen of het probleem voor te leggen.
Een duidelijk en rechtstreekse communicatie vind ik heel belangrijk.
 
Met vriendelijke groet,
Kees Nelisse


