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Einde schoolfruit
Wat hebben we de afgelopen maanden ontzettend genoten van al het fruit dat we op woensdag, donderdag 
en vrijdag kregen. Helaas komt het einde van deze periode in zicht: 18 april is de laatste dag,  
dit schooljaar dat we schoolfruit ontvangen. We bedanken C.J. Den Daas uit Nieuwegein die ons het fruit 
bracht. We gaan ons best doen volgend jaar weer ingeloot te worden!

Jarig:
7 apr Indy-Luna groep 6 
15 apr Almaz groep 6
17 apr Henkie groep 8 
18 apr Serena groep 6
19 apr Safira groep 4

 gefeliciteerd!!!Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen in heel Nederland.  
Op de Weerijs gaan de groepen verschillende activiteiten doen. 
Groep 1 en 2: Activiteiten op school.
Groep 3 en 4: Activiteiten op school en naar het Sonsbeek park. 
Groep 5 en 6: Activiteiten op school en naar het park bij de Bredase ring. 
Deze groepen gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.  
Ze hoeven geen eten mee te nemen, er is een pauzehapje en lunch.  
Wel mogen de kinderen een flesje of beker water meenemen. Want het thema is ‘Water drinken’.  
Groep 7 en 8: Gaan van 9.00 uur tot 13.30 uur naar het bos.  
De kinderen van groep 7 en 8 worden tussen 8:45u en 9 u, op de eerste parkeerplaats van het speelbos 
verwacht. Bij de paddenpoel. Adres: Bouvignedreef, 4836 Breda
Tussen 13.30 u en 13.45u mogen ze in het bos opgehaald worden of zelf naar huis gaan.
Deze kinderen hoeven ook geen eten mee te nemen. Ze moeten wel wat te drinken mee nemen.
Wij hopen op een zonnige dag! 
(Mocht het erg slecht weer zijn dan blijven ALLE groepen op school.)

Dode Hoek Projekt
Ter voorbereiding van het Verkeersexamen van groep 7
hadden we met groep 7 en 8 het dode hoek projekt.
We zagen dat een vrachtwagenchauffeur je echt niet ziet als 
je te dichtbij staat. We mochten zelfs in de vrachtwagen zitten 
om te zelf te kijken.
Dus leerden we dat we het veiligst rechts achter 
de vrachtwagen op 3 meter afstand konden blijven. 
En als jij de chauffeur niet kan zien 
dan ziet hij jou zeker niet!



Nieuws van Kober
Beste kinderen en ouders,
Ik stel me graag aan jullie voor.
Mijn naam is Ramon van der Bruggen, ik ben 31 jaar oud. 
Ik woon samen met mijn vriendin en dochter in Breda.
Sinds juli 2014 werk ik binnen Kober, 
als coördinator bij basisschool de Parel en 
vanaf nu ben ik de coördinator van het overblijven hier, op de Weerijs
Daarnaast ben ik werkzaam op 
de buitenschoolse opvang locatie Prinsheerlijk,.
Ik heb veel affiniteit met sport en spel,  
daarom heb ik ook mijn CIOS diploma behaald. 
Met sportieve groet,
Ramon van der Bruggen.


