
Basisschool de Weerijs
076-5217534
kbsdeweerijs_info@inos.nl
www.deweerijs.nl
 
ouderbijdrage
NL28INGB0000437568
t.n.v. Inos-kbs de Weerijs
inzake ouderbijdrage de
Weerijs + Naam leerling

29 september 2017

Jarig
2 okt Jayzinio Schenkers groep 4 
3 okt Ilana Nuchelmans groep 1/2B
3 okt Luca Tasma groep 3 
4 okt Rheangely Piar groep 4 
6 okt Rayan el Gharbaoui groep 7

Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
De sportdag was heel gezellig en 
wat hebben we geboft met het mooie weer. 
Nu maken we ons klaar voor de kinderboekenweek. 
Lekker griezelen dus! 
Groetjes Juf Els

Groep 3 nieuws,
In groep 3 zijn boekenmonsters gesignaleerd!
En dan bedoelen we niet alleen de kinderen uit groep 3 
die ook al echte boekenmonsters beginnen te worden!
Donderdag starten ze met kern 2 die gaat over dag en nacht. 
Wanneer de kinderen thuis willen oefenen met lezen zijn de boekjes 
van AVI start en de boeken van kern start en kern 1 een aanrader. 
Op de site www.zwijsen.nl/maanroosvis vind je een tijdschrift 
dat aansluit bij het leesonderwijs in groep 3.

Sportdag,
Dankzij het mooie weer, de fantastische sfeer en de hulp van de ouders hebben we een geweldige 
sportdag gehad. De foto’s staan in het foto-album van de site of de app.



Kinderpostzegels,
Na een spetterende sportdag zijn de kinderen van groep 8 begonnen met 
het verkopen van kinderpostzegels.
En natuurlijk kunt u niet alleen kinderpostzegels kopen maar denk ook aan: 
een powerbank, een leuke tas, pleisters of gewoon hele leuke kaarten. 
Sla nu dus uw slag tot aanstaande woensdag 4 oktober en 
help kinderen in Nederland aan een veilig thuis!

PS: Is er bij u niemand langsgekomen maar heeft u wel interesse, vraag naar groep 8 en wij helpen u verder!

Dit jaar heeft de Kinderpostzegelactie als thema “Een goed thuis voor alle kinderen”. 
Het geld gaat naar hulp voor kinderen in Nederland (50%) en in het buitenland (50%). 
Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich in voor kinderen die door geweld of schulden 
met hun moeder in de opvang belanden of die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken.


