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Jarig
 4 juni Abdirahman Omar Weheliye groep 7  
 6 juni Jeslyn Bergman groep 4 
 9 juni Amal Hussein groep 1/2B      

                Gefeliciteerd !

Hallo allemaal
Wat een groot feest was de Weerijsdag!
Heb je de foto’s op de website al gezien?
Dank je wel meneer Jos. 
Fijn dat je weer tijd voor ons vrij kon maken.
groetjes juf Els

Weerijsdag Winnaars,
Groep 6 mag zich de rest van het jaar Wild West Weerijs Winnaars noemen. 
Zij hadden niet alleen de meeste goudklompjes maar ook alle wanted posters goed! 
Gefeliciteerd !

Privacy,
Ook wij moeten ons vanaf 25 mei houden aan 
de privacy wetgeving. 
Dat houdt in dat we uw toestemming moeten hebben 
om foto’s en films te maken van uw kind. 
Bij deze weekbrief zit dan ook een brief waarvan we het 
strookje terug moeten hebben op school. 
Wilt u dat zo snel mogelijk doen alstublieft? 
Dan kunnen we verder alles in orde maken. Bedankt!

Schoolreis,
Maandag 11 juni gaan we op schoolreis. 
Dit jaar gaan we met de hele school naar de Efteling.
We vertrekken om half negen van school en proberen rond vijf uur weer terug te zijn.
Via de Weerijsapp krijgt u een bericht als we op de terugweg zijn.
Hou de stoep aan de Weerijssingel vrij voor het parkeren van de bussen 
zodat de kinderen veilig in en uit kunnen stappen.

Op schoolreis neem je een rugzak mee voor je eten en drinken.  
Let goed op het weerbericht. Heb je zonnebrandcreme nodig of een regenjas? 
Trek stevige schoenen aan en zeker geen teenslippers.
En zorg dat je op tijd terug bij de bussen bent. 
Als we te laat vertrekken moeten we bijbetalen.
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Weerijs Western Wanted Wedstrijd

Had je ons allemaal gevonden?


