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Hallo
allemaal
We zijn weer gestart.
De feestelijke opening van het
schooljaar heeft zelfs de krant
gehaald.
Dat is pas een goed begin!
groetjes juf Els

Jarig:

28 aug. Djuliano groep 3

Groep
3 nieuws
We zijn begonnen met kern start! In deze kern maken we kennis met elkaar en met Zoem.

De kinderen leren in deze kern de letters: i, k, m, s.
En ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis.
Dinsdag 28 augustus om 18.30 uur is de informatie avond voor de ouders van groep 3 !

Noodnummers
Deze week heeft u de brief gekregen voor de noodnummers.

Ook als er niks veranderd is, hebben we graag dat u de brief invult en inlevert.
Onderaan de brief staat de vraag over toestemming voor het gebruiken van de foto’s van uw kind.
Geef de brief zo snel mogelijk op school af alstublieft.

Oudergesprek
andersom
Maandag 3 en dinsdag 4 september zijn de jaarlijkse andersom gesprekken.

U wordt uitgenodigd om met de leerkracht van uw kind te komen praten.
Wij luisteren, u vertelt over uw kind. Bij deze weekbrief zit de uitnodigingsbrief.
Zo snel mogelijk inleveren alstublieft. Dan kunnen we gaan plannen.
Natuurlijk houden we dan rekening met broertjes en zusjes.

Groep
1-2 vraag
Soms gaat een kleuter net iets te laat naar de w.c. met natte kleren als gevolg.
We hebben graag wat reserve kleertjes op school liggen.
Daarom vragen we u om sokjes, joggingbroekjes en t-shirtjes.
Heeft u nog iets voor ons liggen, geef het dan aan juf Marca of juf Aletta.

Even voorstellen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de afgelopen weken ben ik met heel veel plezier als directeur op de Weerijs begonnen.
Ik zie er naar uit om de komende jaren samen met het team en samen met u de kinderen een geweldige en leerzame
tijd op de Weerijs te geven.
Ik vind het mooi om te zien hoe de kinderen naar school komen, hoe ze elkaars verschillen en overeenkomsten
accepteren en hoe wij samen een afspiegeling van de maatschappij zijn.
Alle kinderen zijn welkom bij ons op school en samen staan we sterk!

Ik wil mij ook graag voorstellen en iets vertellen over mijn persoon.
In 2002 ben ik als leerkracht in het Islamitisch onderwijs in Tilburg begonnen waarna ik vervolgens als
bovenbouwleerkracht in de regulier basisonderwijs in Breda aan de slag ben gegaan.
Aanvullend hierop ben ik Sociologie gaan studeren op de Universiteit van Utrecht en heb ik overal in Breda
ingevallen.
Na de Universiteit ben ik in het speciaal onderwijs gaan werken als leerkracht en vanuit daar ben ik doorgestroomd
in de functie van directeur. Het afgelopen jaar heb ik in Nairobi, Kenia gewoond en als directeur gewerkt en daarvoor
was ik de directeur van een school in Roosendaal. Mijn huis staat echter in Breda en hier woon ik ondertussen al
weer bijna 20 jaar!
Ik ben ondertussen bijna 43 jaar en in mijn vrije tijd sport ik graag, maar ik vind het ook leuk om op het terras met
vriendinnen een drankje te doen.
Ik heb jaren als vrijwilliger op de dierenambulance gewerkt en in de binnenstad in de tweede en eerste divisie gedart.
Of ik nog steeds het bord kan raken, moet ik binnenkort maar weer eens uitproberen.
Ik vind het leuk om uw kinderen zo snel mogelijk te leren kennen en daarom zijn ze op hun verjaardag welkom op
mijn kantoor voor een cadeautje. Hopelijk leer ik op deze manier zo snel mogelijk alle namen!
Mijn deur staat ook open voor u. wanneer u iets wilt vragen of u zit ergens mee, hoor ik dit graag!
Ik werk 4 dagen in de week: op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Tot gauw!
Groet,
Desi Arps
Directeur Kbs De Weerijs

