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Jarig: 
15 aug Hamza groep 1-2B
3 sept D’Shawn groep 8
6 sept Faris groep 8

gefeliciteerd!!!Hallo allemaal
Dag juf Lian en juf Lisette! Kom snel nog eens langs!
Groetjes juf Els

Sportdag
Woensdag 25 september is het sportdag! 
De kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan naar atletiek vereniging Sprint  
en de groepen 1-2 gaan naar het speelbos. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden om 8.45 uur bij Sprint verwacht.  
De sportdag is afgelopen om 12.15 uur.  
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf 
naar Sprint worden gebracht en opgehaald worden.  
Het adres van Sprint is: Dr. Schaepmanlaan 4, 4837 BW Breda.
 
 We zijn nog op zoek naar ouders die willen komen helpen tijdens de sportdag.  
Dit kan zijn: een groepje begeleiden, de tijd bij houden of kijken hoe ver de kinderen gesprongen hebben. 
Wilt u ons komen helpen? Dan kunt u dat doorgeven aan de leerkrachten. 

Juf Lian en Juf Lisette
U heeft het vast wel gehoord en gezien. Juf Lian en juf Lisette gaan met pensioen.  
We hebben donderdag afscheid genomen van juf Lian en vrijdag van juf Lisette. 
Voor juf Lian was de school veranderd in een grote Action.  
Omdat ze altijd spulletjes voor school bij de Action haalde.  
Ze weet ook bijna alles wat ze daar verkopen. 
“Dat haal ik wel even bij de Action” was dan ook haar uitspraak.
Juf Lisette heeft vrijdag een hele gezellige receptie gekregen omdat 
ze houdt van gezelligheid, lekkere hapjes en mooie kleren.
Wij wensen de beide juffen een hele fijne tijd!

30 augustus 2019

Even voorstellen Lio stagiaire groep 8
Ik ben Ilona Timmermans, 24 jaar en ik kom uit Tilburg. 
Op dit moment studeer ik aan de Pabo op Avans in Breda. 
Ik zit nu in mijn vierde leerjaar. In 2017 heb ik al eerder stage gelopen op KBS de Weerijs. 
Toen stond ik in groep 6 en groep 1/2A. 
Het komende schooljaar zal ik samen met meneer Bram de lessen in groep 8 gaan verzorgen.

Ik heb voor de Pabo gekozen omdat ik het heel leuk vind om mensen, in het bijzonder kinderen, iets te 
leren. Verder vind ik het mooi om de groei en de ontwikkeling van kinderen mee te maken en daaraan mijn 
steentje bij te dragen.

Naast mijn studie werk ik al 9 jaar met veel plezier als teamleider bij de Albert Heijn en heb ik verschillen-
de oppasadressen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en tijd door te brengen met vrienden en 
familie.

Als u vragen heeft, stel ze dan gerust!
Groetjes, 
Juf Ilona



Sportdag 
 
groep 3 t/m 8
 
25 september

8.45 uur start
12.15 uur eind

 
Sprint 
Dr. Schaepmanlaan 4

Foto’s zomerontmoeting
De foto’s van de zomerontmoeting kunt u vinden op de website en in de app.
Bij de leerkrachten kunt u de wachtwoorden voor de fotoalbums opvragen. Veel kijkplezier.


