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Hallo
allemaal
Voortaan krijgen ook ’De Wiebeltjes’ de weekbrief mee. Welkom allemaal!

Jarig:

Van
de Wiebeltjes
Wij hebben kunst gemaakt. We zijn al echte kunstenaars!

Gefeliciteerd

Groetjes juf Els

Groep
7 Boekendozen
Wat is er leuker dan het lezen van een goed boek?

Het vertellen over het boek dat je gelezen hebt!
Groep 7 deed dat met hulp van een zelfgemaakte boekendoos.
In de doos zitten voorwerpen die bij het boek horen.
En met deze voorwerpen werd door de lezer over het boek verteld.
Een paar foto’s zie je hier.
Wil je ze in het echt zien, kom dan naar de tentoonstelling in groep 7.

16 mrt Vibin groep 5
19 mrt Levi groep 4

“Voor jou en je kind”
Hallo ouders / verzorgers van KBS de Weerijs
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Ria Keijzers.
Ik werk al bijna 38 jaar op basisscholen in Breda.
Eerst gaf ik les aan de kinderen, maar de laatste 5 jaren geef ik les aan de ouders.
Binnenkort mag ik ook op KBS de Weerijs komen werken.
Iedere donderdagmiddag zal ik daar zijn, van 13:00 tot 14:45u.
Ik ga met ouders praten over hoe je je kind kunt helpen met allerlei zaken van
school, zoals:
knutselen, rekenen, huiswerk, spreekbeurt, lezen, computers, schoolkeuze enz.
Dit zijn thema’s die alle ouders tegenkomen.
Ze komen uit het lessenpakket ‘Voor jou en je kind’.
We kiezen samen de thema’s waar we aan gaan werken.
Tot aan de zomervakantie komen we iedere donderdagmiddag samen.
Wie doet ermee?
				 Ik hoop dat veel ouders mee gaan doen.
Het is heel fijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
				
				

Dat doen we natuurlijk wel onder het genot van een kopje
koffie of thee.
Het wordt vooral heel gezellig!!

Vrijdag 13 maart 2020 kom ik naar de koffie-ochtend op school.
Daar zal ik nog meer over ‘Voor jou en je kind’ vertellen.
U komt toch ook?
Ik hoop u te ontmoeten.
Tot gauw!
Groetjes, Ria Keijzers

