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Jarig: 
6 aug Noa groep 1/2A
15 aug Hamza groep 8
18 aug Wail groep 8
24 aug Anisimos groep 1/2A
26 aug Djuliano groep 4
27 aug Ivana groep 1/2A

gefeliciteerd!!!

Hallo allemaal
We zijn er weer! Na zes lange weken uitgerust te hebben,  
gaan we er weer vol tegenaan. Veel leerplezier!
Groetjes juf Els

Bericht van Juf Desi
Beste ouders van de Weerijs,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en de kinderen en het team zijn al druk aan de slag.
We hebben er veel zin in en dit jaar gaan we verder met goed onderwijs en heel veel fijne leermomenten 
met onze leerlingen.

Hierbij willen wij u graag betrekken. Komt u een keer langs bij de koffieochtenden? Deze staan aangegeven 
op de kalender en regelmatig hangt er een poster op de deur met informatie over de koffieochtend. 
En ook dit jaar hebben we weer leuke uitjes en feestjes waarbij we alle hulp kunnen gebruiken. 
De ouders van de ouderraad vertellen graag aan u wat er allemaal gedaan kan worden.

Heeft u ook gezien dat we nu een voor en naschoolse opvang hebben. Kinderen kunnen voor en na school 
deelnemen aan sportactiviteiten en deze worden voor een heel groot deel vergoed. Vraag het eens na bij 
Fun for Kidz. Het telefoonnummer staat op de banners bij de poort.

Misschien heeft u het andere bord bij de poort ook gezien. Vanaf nu zijn onze schoolpleinen rookvrij. 
Aan u de vraag om hierin mee te denken. Wilt u een sigaretje roken, doe dit aub niet wanneer de leerlingen 
naar school komen of weer naar huis gaan en niet bij de poort van de school. 
Aan de andere kant van de straat of een stukje verder uit het zicht 
is geen probleem. 
Wanneer wij onze school rookvrij kunnen maken voor de kinderen 
geven we samen het goede voorbeeld!

Ik hoop u komend schooljaar vaak te zien en te spreken. 
Loop alstublieft altijd binnen wanneer u iets te vragen of te vertellen heeft!
groetjes juf Desi
directeur KBS De Weerijs

Thuis ook lekker lezen:
Met Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior is Blink de grootste Nederlandse uitgever 
van educatieve kindermerken. Blink bereikt kinderen en jongeren door uit te gaan van hun belevingswereld 
en ze uit te dagen zichzelf en de wereld te ontdekken. Blink ondersteunt ouders met concepten voor thuis 
en op school zoals tijdschriften, websites, apps en digitale lesmethodes. 
Meer over Blink leest u op www.blink.nl
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Even voorstellen
Beste allemaal,
Met veel plezier ben ik dit jaar gestart op KBS De Weerijs. 
Ik ben juf Marloes. 
Ik zal groepjes leerlingen gaan begeleiden op het gebied van 
taalonderwijs, waarbij woordenschat centraal staat. 
Samen met de leerlingen gaan we elke week op zoek 
naar woorden die we nog niet kennen of 
waar we graag meer over willen weten. 
Dit wordt een zoektocht vol spel en avontuur.
Zelf heb ik drie kinderen en ik woon in Breda. 
Ik speel graag piano of ben met boeken in de weer. 
Het liefst met prentenboeken. 
Deze boeken zal ik dan ook regelmatig meenemen. 
Zo proberen we op een leuke manier zo veel mogelijk met taal bezig te zijn. 
Op maandag en donderdagochtend ben ik op De Weerijs te vinden. Ik kijk uit naar een leuk jaar!
Tot op De Weerijs.
Groet,
Juf Marloes 

zaterdag 26 oktober
Halloweentocht

Als je je wilt opgeven, lever dan het strookje in bij 
Bij Nathalie Weterings, Jessica Confurius, Colinda Boomgaards of bij het
oranjenassauplein 16 en 18 bij jessica of angelique. 

Wil je graag met vriendjes of vriendinnetjes samen lopen graag vermelden 
of stop alle inschrijvingen en betalingen in 1 envelop 
het kost 2,50 euro
inschrijven tot 18 oktober. Vol is Vol ! 
 ....................................................................................................................................................
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leeftijd........................................
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