
Jarig
De jarigen van deze week:
15 mei Noah van het Hul groep 1B/2B
17 mei Jopie Riemens groep 5 
18 mei Jayden Bergman groep 6 
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Nog een paar weken en dan is het schooljaar alweer voorbij. 
We hebben nog veel te doen en te beleven. Veel plezier daarmee!
Groetjes Juf Els
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Ouderbijdrage,
De meeste mensen hebben de ouderbijdrage al betaald. Fijn! 
Voor degenen die dat nog niet gedaan hebben en dat via de rekening 
willen doen; vergeet alstublieft niet de naam van uw kind erbij te 
zetten. Soms  kost het tijd om uit te zoeken welke betaling bij welk kind 
hoort omdat de achternamen niet hetzelfde zijn. U zou ons heel erg 
helpen. Alvast bedankt!

Koningsspelen,
Dit jaar waren de koningsspelen weer erg gezellig! 
Dankzij de inzet van Breda Actief en de goede wil van 013 feestverhuur! 
Hebben jullie de foto’s al gezien op de website of in de app? 
Gemaakt door onze eigen fotograaf meneer Jos.

Wisten jullie... ?
... dat Faisal uit groep 8 het gelukt is om een ambulance op school te laten komen?
... dat hij nu op krukken loopt maar gelukkig niets gebroken heeft?
... dat Juf Frederieke trots was op de gezellige spelletjesmiddag van groep 7?
... dat de foto’s hieronder van haar komen?
... dat je in groep 6 een bezem pakt, als je slim bent?
... dat alles in deze groep vier keer duurder is?
... dat Serena en Gina uit groep 4 hun communie hebben gedaan?
... dat Chayenne zondag gaat en we haar ook veel plezier wensen?
... dat er in de kleutergroepen het project verkeer is gestart?
... dat er daarvoor fietsen de school in zijn gereden?



Heb je al een kijkje genomen op onze Facebook pagina?

Of ons Instagram-account?

Volg nu ook De Weerijs daar !!!


