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Hallo
allemaal
Weet je nog dat jullie 5 november vrij zijn?

Wij gaan dan hard studeren! Groetjes juf Els

Buurtbetrokkenheid
Op de Weerijs en in de buurt was het zaterdag 27 oktober

Jarig:

5 nov Johana groep 7
6 nov Gianni groep 8
Gefeliciteerd!

een spannende avond. Door het buurtnetwerk werd er in de wijk
een Halloweenfeest georganiseerd waar kinderen nu nog van wakker liggen.
96 buurtkinderen waarvan 23 kinderen van de Weerijs hadden zich aangemeld
en vertrokken vanuit de school op een Halloweentocht door de wijk.
(Op de Facebook pagina ‘Halloween tocht Gampel’ kan je nog nagenieten)
Het team van de Weerijs vindt het belangrijk om een school te zijn met een centrale positie in de wijk
en werkt graag nauw samen met het buurtnetwerk. Dit schooljaar zijn wij als school extra alert op de
buurtbetrokkenheid en zal de samenwerking tussen de wijk en de school verder vergroot worden.
Tips zijn welkom!

Verandering
werkzaamheden juf Ans
Beste ouders en lieve kinderen,

Dit schooljaar ben ik al 28 jaar aan de school verbonden.
Jullie kennen mij als de juf die met de leerlingen werkt die extra aandacht nodig hebben om
Nederlands te leren. Van begin af aan heb ik me met veel plezier verdiept in alles
wat zou kunnen helpen om die groep kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden
in de school. Om verschillende redenen zijn er minder uren voor de taken van juf Miriam en mij gekomen.
Terwijl ik de laatste maanden de taken van juf Miriam heb waargenomen heb ik nagedacht over wat ik daarvan vond.
Ik heb nu voor twee dagen een andere baan gevonden bij de Gemeente Bergen op Zoom waar ik per 1 november aan
de slag ga als Coördinator van de Voor- en Vroegscholen (Peuterspeelzalen en kleutergroepen).
Een nieuwe uitdaging die ook goed past bij de studie die ik de laatste twee jaar heb gedaan.
Het betekent niet dat ik helemaal ontslag neem op de Weerijs want ik blijf op donderdagen en vrijdagochtenden nog
hier werken. Dan sta ik dus gewoon in de gang om jullie allemaal te begroeten!
Ans van Deelen.

Medezeggenschapsraad
Even voorstellen…

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten.
Zij vergaderen samen over allerlei schoolzaken
waarin zij instemmingsrecht hebben en advies mogen uitbrengen.
Voorbeelden daarvan zijn de begroting,
de planning van de schoolvakanties, de schoolgids, de profielschets voor
een nieuwe directeur.
De oudergeleding bestaat op het moment uit
Angélique Frijters (moeder van Ivo),
Carla van Zundert (moeder van Tideric),
Patricia Bergman (moeder van Jayden en Jeslyn) en
Emilia Siadari (moeder van Nick en Fernando).
De personeelsgeleding bestaat op dit moment uit
Niek Tielrooy (aspirant MR lid, leerkracht groep 5)
Willem Boogert voorzitter MR, leerkracht groep 6) en
Ans van Deelen ( MR lid, taalcoördinator).
Heeft u vragen over hoe bepaalde zaken op onze school geregeld zijn,
dan kunt u dus bij ons terecht.

Juf
Annemiek
Hallo!

Mijn naam is Annemiek Vlieger en ik ben 27 jaar.
Ik ben geboren in Roosendaal en pasgeleden ben ik verhuisd
naar het mooie Breda.
Ik houd van koken en lekker eten.
Verder kijk ik graag naar films en ik luister veel naar muziek.
Ik vind het dan ook heel leuk om een concert
of een optreden van een band te bezoeken.
Eén van de leukste dingen om te doen vind ik reizen.
Een nieuwe cultuur leren kennen, nieuw eten ontdekken,
nieuwe mensen ontmoeten en vooral een prachtige natuur zien.
Ik ben niet zo sportief, maar ik probeer wel te bewegen.
Zo kom ik altijd op de fiets naar mijn werk en wandel ik soms.
Ik sta nu bijna 6 jaar voor de klas en ik vind het een prachtig beroep.
Op de Weerijs ga ik in groep 3 werken.
Ik vind groep 3 een heel bijzonder jaar,
want de kinderen leren dit jaar lezen,
schrijven en met sommen rekenen

Bibliotheek
op School voor De Wiebeltjes
Beste ouders,
Jullie weten allemaal hoe belangrijk wij het vinden om naar de bibliotheek te gaan
en kinderen plezier te laten beleven aan boeken, voorlezen en zelf lezen.
Tot nu toe was de bibliotheek open voor de kinderen van de Weerijs.
Sinds kort hebben we ook een mooie boekencollectie voor de peuters van De Wiebeltjes.
In de Kinderboekenweek hebben we met de peuters en hun ouders de peutercollectie officieel geopend:

Juf Carien kwam voorlezen met
het vertelkastje over Nijntje

Nederland
leest
Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne.

Leden van de bibliotheek kunnen een gratis boek
in de bibliotheek ophalen.
Sinds 2016 heeft Nederland Leest ook een Junioreditie.
Deze editie is speciaal gemaakt voor kinderen van groep 7 en 8.
Vanwege het thema Voeding is dit jaar gekozen voor
‘Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden’ van Jan Paul Schutten.
Wie is die Margherita uit de pizza Margherita?
Klopt het dat chips nooit bedoeld waren om lekker te smaken?
En waarom doen de Engelsen toch azijn over hun friet?
Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden staat vol
met informatie over de geschiedenis van ons eten.
Maar ook vol met proefjes die je zelf kunt uitvoeren.
Wist je bijvoorbeeld dat je met je neus en ogen dicht
het verschil niet proeft tussen cola en sinas?
Jan Paul Schutten schreef al eerder over voeding,
zoals in het Kinderboekenweekgeschenk ‘De wraak van het spruitje’.
Voor zijn boeken won hij twee keer de Gouden Griffel.

Wat zou er onder de blauwe doek zitten?
Tadaa!! Allemaal mooie nieuwe boeken

