
Jarig
De jarigen van deze week:
4 juni Abdirahman Omar Weheliye groep 6
6 juni Jeslyn Bergman groep 3
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Eindelijk! Aan de achterkant van deze weekbrief maken we 
de schoolreis bekend! Snel kijken dus. Ik heb er nu al zin in.
Groetjes Juf Els
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Bericht van meneer Kees,
Beste ouders,
Zoals u weet ben ik door het schoolbestuur (INOS) van de Weerijs aangesteld voor een tijdelijke periode.
Deze periode zou stoppen in de zomervakantie.
Door het schoolbestuur is aan mij gevraagd om nog minimaal tot de kerstvakantie op de Weerijs te blijven.
Omdat ik het heel erg naar mijn zin heb, hier op school, heb ik de vraag met “ja” beantwoord.
Met vriendelijke groet,
meneer Kees Nelisse

Wisten jullie... ?
... dat de kleuters met behulp van kaarsvet gezien hebben hoe asfalt werkt.?
... dat er bij de kleuterpolitie nog steeds veel bekeuringen worden uitgedeeld?
... dat groep 6 spellingcircuit heeft gespeeld met Dani, Indy ,Inaisse en Junior?
... dat de zwaartekracht in groep 6 supersterk is?
... dat de spooktocht van groep 8 echt wel eng was?
... dat juf Silvia eigenlijk niet mee durfde en toch ging?
... dat alle foto’s van het kamp op de website staan?
... dat je altijd een ‘wist-jullie-dat-je’ bij juf Els mag inleveren?

Kleuternieuws,
Wanneer het zonnetje schijnt spelen de kleuters ook buiten. 
Zou u op deze dagen de kinderen willen insmeren met zonnebrandcreme, voordat 
ze naar school komen? Zo kunnen ze veilig in de zon spelen.
De hoepels gaan bij de kleuters mee naar buiten. Dit is niet alleen om te hoela 
hoepen maar ze gebruiken een hoepel als stuur. Samen rijden ze naar verschillende 
bestemmingen, de stad, het strand en de supermarkt. Ze vragen elkaar of ze mee 
mogen rijden, ze zingen dan: Chauffeurtje mag ik mee, mag ik mee met jou?

Schoolreis,
Dinsdag 13 juni gaan we op schoolreis.
De groepen 1, 2, 3, 4, 7 en 8 worden op de gewone tijd op school verwacht.
Zij vertrekken met de bus naar hun plaats van bestemming. 
En komen tussen 16.00u en 16.30u weer terug op school
De groepen 5 en 6 gaan met de trein!
Omdat de vertrektijd nog niet vast staat, krijg je daarvan later bericht. 
Waarschijnlijk verwachten we je rond 10 uur op het station. 
Wel zullen we pas rond 18.00u terug op het station zijn.
Houd de volgende weekbrieven in de gaten voor verdere informatie!



De groepen 1, 2, 3 en 4 gaan naar:

Of ons Instagram-account?

De groepen 7 en 8 gaan naar:

De groepen 5 en 6 gaan naar:

Meer weten?
Op de websites van de parken valt genoeg te zien.
Veel plezier!


