
Hallo allemaal
Ik wens jullie allemaal een heel gezond, gelukkig en leerzaam 2019 !!!!!
groetjes juf Els
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Jarig:
13 jan Hamona groep 6 
16 jan Taim groep 1/2B 
16 jan Djino groep 1/2B

 gefeliciteerd!!!
Foomps!
Huh, Watte?
Vrijdag 11 januari krijgt de Weerijs bezoek van een echte kunstenares! 
Zij geeft die dag een voorstelling aan de groepen 1-2, 3, 4 en 5. 
Daarna komt de kunstenares in de klas bij de groepen 3 en 4. 
De kinderen gaan dan hun eigen Foomps maken.
Vrijdag 18 januari komt ze weer op bezoek om het af te maken 
met de kinderen van de groepen 3 en 4.
Vrijdag 25 januari zijn de kinderen van de Weerijs even echte kunstenaars, 
want hun kunstwerken worden echt tentoongesteld! 
Dit gebeurt tijdens de kindercultuurnacht in Breda.
( website; https://www.cultuurnachtbreda.nl/programma/kids/ )
Locatie: oude belastingkantoor
Tijd kindercultuurnacht: 16.00 – 21.00
En wat Foomps zijn….? Dat zult u dan wel zien!

Opbrengst kerstmarkt
Wauw, wat hebben we een geweldige kerstmarkt achter de rug. 
Er is gezongen, geknutseld, gevoetbald, gedanst en gebakken.
De sfeer was fantastisch en echt beregezellig!
Heb je de foto’s al gezien op de website?
We hebben heel veel geld opgehaald wel € 856,25 !!!!!
Nu kunnen we iets moois uitzoeken voor de speelplaats.

Gelukkig nieuwjaar!
We wensen jullie allemaal natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar. 
En wat waren we blij met de helpende handjes voor het opruimen van de vuurwerkresten. 
Dankzij jullie kunnen alle kinderen weer schoon en veilig spelen op de speelplaats.
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Nieuwe medewerker
Mijn naam is Judith Vaessen, 25 jaar oud en ik woon in
Breda. Ik ben spontaan, sportief, leergierig en enthousi-
ast, dit zijn voor mij ingrediënten die in het werken met
kinderen zeker van pas komen! In mijn vrije tijd sport ik
veel en ontdek ik graag de wereld. Ik ben afgestudeerd
als sport en bewegingsbegeleider.
Ik ga aan de slag op BSO Prinsheerlijk waar ik de sport ga
verzorgen.
Op de school de Weerijs word ik coordinator voor de
lunchopvang.
 
Hopelijk tot snel,
 
groetjes Judith
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