
Hallo allemaal
De meivakantie is voorbij. Op naar het laatste stukje van het schooljaar.
We hebben nog veel te doen. Het jaar is voorbij voor je er erg in hebt.
groetjes juf Els
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Jarig: 
15 mei Noah groep 4
16 mei Djaylin groep 1/2A
18 mei Jayden groep 8  

gefeliciteerd!!!

Weerijsdag
21 mei is de Weerijsdag. Weet je nog dat we dan een continu rooster hebben?  
We beginnen om half negen en zijn om twee uur klaar.  
Het thema is; Dis-ney waar he?! 
Waar we in het thema van Disneys grote tovenaars, heksen en uitvinders op onderzoek gaan.  
In de volgende weekbrief hierover meer. 
We kunnen die dag nog wat hulp gebruiken voor de spelletjes.  
Heeft u tijd en zin om ons deze ochtend te helpen, vul dan onderstaand strookje in en lever het in op school.

Oefenen in groep 3
De kleutergroepen worden steeds groter, dat is fijn voor de school!
Daarom mogen de kinderen van groep 2 deze week alvast gaan beginnen met oefenen in groep 3. 
De kinderen uit groep 1 krijgen op die momenten wat meer ruimte en aandacht van de juf in de klas.
De kinderen van groep 2 gaan op donderdagochtend om de week één uur naar groep 3.  
Daar maken ze spelenderwijs kennis met de eerste letters en zullen ze alvast gaan oefenen met het werken 
uit een werkboekje. Het is fijn dat de kanjers uit groep 3 dan ook alvast aan de kleuters kunnen vertellen 
hoe het werkt in groep 3 en ze kunnen helpen met de werkboekjes.  
Daarnaast gaan we verder met de kern waar ze in bezig zijn.
We hopen dat onze toekomstige groep 3 dames en heren  
hier zin in hebben!

Uit de ideeënbus
Groep 4 wil graag met de hele klas fietsgym.  
Wat een leuk idee zeg! Dan weet ik zeker dat juf Frederieke voorop fietst. Bespreek dit maar eens met de juf.
Groep 3 wil graag een glijbaan.  
Ik vind dit een heel goed idee. Wanneer we weer wat geld hebben voor het schoolplein nemen we dit idee 
zeker mee! Lekker roetsjen op de glijbaan.
Van Niels en Lars uit groep 4 en groep 2 komen hele leuke ideeën:
Een boswachter laten komen en een dagje mee het bos in.
Jouw huisdier mee naar school op dierendag
Een lampionnenoptocht.
Een mooie dolfijn fontein (dit vind ik persoonlijk de allerleukste)
Deze mooie ideen van Lars en Niels zijn helemaal zo gek nog niet.  
Ik zal het met de juffen, meneren en de mama’s van de ouderraad bespreken.

Ja, ik vind het leuk om te helpen bij de Weerijsdag. 

Mijn Naam:................................................................
Mijn Kind heet .................... en zit in groep...........



    
         Breda, 10 mei 2019

Betreft: buitenschoolse opvang op de Weerijs

Beste ouders/verzorger(s),

De Weerijs is een fijne school, en dat willen wij graag zo houden. Maar het kan nog beter!  
Daarom willen we nu kijken of er behoefte is aan buitenschoolse activiteiten en opvang (BSO).

Wat kan een BSO voor u en uw kind betekenen?

- Kinderen worden na schooltijd opgevangen door een organisatie die samenwerkt met school.  

- Deze organisatie verzorgt diverse activiteiten voor kinderen. 

- Kinderen worden aangemeld voor een vaste dag in de week.

- De activiteiten lopen uiteen. Te denken valt aan sport, muziek en culturele activiteiten.

- Deze naschoolse activiteiten zijn een goede manier om kinderen iets extra’s te bieden na schooltijd.

Op veel scholen vinden dit soort activiteiten al plaats.  
Als werkende ouder is het ook mogelijk om hiervoor een tegemoetkoming (extra geld) te ontvangen.  
Dit wordt geregeld via uw DIGID. Iedere werkende ouder heeft er recht op.  
U kunt tussen de 80-90% terugkrijgen hiervoor.  
 
Wij willen graag weten wat de behoeften zijn van ouders met betrekking tot BSO bij ons op school.  
Is er een behoefte aan extra opvang na schooltijd? Daarom willen wij u vragen om onderstaande vragen in te vullen:

1. Als ouder heb ik behoefte aan naschoolse opvang op school:                Ja / Nee

2. Ik ben bereid te betalen voor een naschoolse activiteit:   Ja/Nee

3. Ik wil dit bedrag er maximaal aan besteden: _____________________________________

4. Ik denk bij naschoolse activiteitenaanbod aan: _____________________________________

__________________________________________________________________________

5. Heb je nog opmerkingen of vragen voor ons noteer ze hieronder

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Bedankt voor de moeite!

U kunt het formulier ingevuld inleveren bij de leerkracht van de klas

Met vriendelijke groet, 
Desi Arps directeur Kbs de Weerijs  


