
Hallo allemaal
Wat een heerlijke herfstvakantie was dat, het leek wel zomer.
Ben je al naar de kermis geweest?
groetjes juf Els
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Jarig:
31 okt Ahsen groep 1/2B 
31 okt Jayan groep 5  
Gefeliciteerd!

Schoolgeld 
De eerste activiteiten zijn alweer geweest 
en er komen er nog meer aan.  
Veel ouders hebben hiervoor al hun ouderbijdrage betaald. 
We willen degenen die nog niet betaald hebben, 
vragen om dit zo snel mogelijk te doen. 
Dit kan bij juf Desi of bij de leerkracht van uw kind. 
Natuurlijk mag u het ook overmaken via de bank. 
Het rekeningnummer staat bovenaan de weekbrief. 
Vergeet niet er ‘ouderbijdrage weerijs’ 
en de volledige naam van uw kind bij te zetten.

Brandoefening 
Volgende week dinsdag 30 oktober om 11.00 uur houden we 
een ontruimingsoefening.  
Tijdens deze oefening bespreken we met alle groepen wat je moet doen 
als het brandalarm afgaat. Op deze manier willen wij er voor zorgen dat 
alle kinderen goed weten welke afspraken er gelden.  
Als alle kinderen geïnformeerd zijn, klinkt het ontruimingssignaal en 
ontruimen we onder leiding van de BHV-ers de hele school. 

The Floor is Yours
The Floor is Yours is een landelijk project dat kinderen laat kennismaken met 
breakdance. Op de Weerijs is dit project al een paar weken bezig. 
Omdat er een aantal kinderen zijn gestopt, is er weer ruimte om mee te doen. 
Wil je ook op dinsdag leren Breakdancen? 
Kom dan om half vier naar de speelzaal. Het duurt tot ongeveer half vijf.

Kerstoproep
We hebben al het een en ander gekregen om te verkopen op onze kerstmarkt van donderdagavond 20 december.
Met het geld dat we ophalen willen we de speelplaats van de bovenbouw opvrolijken. 
Maar er kan natuurlijk nog meer bij. 
We zijn op zoek naar spullen om op de markt te verkopen om geld in te zamelen voor de speelplaats. 
We denken dan aan; boeken, speelgoed, kinderkleding(heel en schoon natuurlijk), kerstversiering, schaatsen 
enzovoorts. 
Heeft u iets liggen dat we mogen hebben om te verkopen, dan mag u het naar school brengen.
Met de klassen gaan we knutselen om mooie spulletjes te maken om te verkopen.
Vindt u het leuk om in de klas te komen helpen met knutselen, meld dat dan bij de leerkracht. 

Groep 3 nieuws
Deze week is groep 3 begonnen met de verkeerslessen. 
In de eerste les hebben we het gehad over buitenspelen. 
Waar kun je veilig buiten spelen en waar moet je dan 
op letten? Dat weten de kinderen van groep 3 nu!




