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Hallo allemaal
Heb je lief gelachen naar de schoolfotograaf? Ik wel !!
Groetjes Juf Els

Jarig:
11 okt Omar groep 1/2A 
13 okt Delilah groep 5 

Gefeliciteerd!
Studiedag!!!!!!!
Maandag 26 oktober zijn de leerlingen vrij in verband met een INOS-studiedag.
Excuses dat dit niet in de kalender is opgenomen.

Bosdag groep 7 en 8
Yes, ook groep 7 en 8 gaan naar het bos!
Heerlijk met de herfst voor de deur.
Op 15 oktober heeft groep 7 het bosuitje 08:30 - 13:30
En op 16 oktober heeft groep 8 het bosuitje van 08:30-13:30
Denk ook aan kleding die lekker een beetje vies mag worden.
De kinderen moeten op eigen vervoer naar het Speelbos Mastbos komen en daar opgehaald worden.

(on)geoorloofd afwezig
Dit schooljaar hebben wij een doorstart gemaakt met het continurooster.
Zowel de ouders als het team en de kinderen zijn nog steeds erg blij met de keuze.
We merken helaas wel dat kinderen de hele schooldag thuis worden gehouden 
voor een tandarts of doktersbezoek.
We begrijpen dat het nu anders voelt om dat er minder schooltijd over lijkt te zijn.
We vinden echter dat elk uur van belang is en wij werken hier erg hard om de kinderen de hele dag door 
zoveel mogelijk te leren.
Daarom hebben we besloten dat er verlof aangevraagd moet worden voor een hele schooldag afwezig.
Wanneer hier geen verlof voor wordt gevraagd, zal uw kind registreert worden als ongeoorloofd afwezig.
U kunt dit melden via de website/ schoolapp en door bij de juf/meneer te vragen om een verlofformulier.
Wanneer uw kind(eren) naar school komen voor of na een bezoek aan de dokter of huisarts etc. hoeft u 
geen verlof aan te vragen. Dan is een melding genoeg.
Alvast bedankt, Juf Desi

Nac-Street league
Groep 8 heeft de eerste wedstrijd van de NAC Street League gespeeld 
en gewonnen met een geweldige 17-4!
Na de herfstvakantie gaat de competitie door met als eerste wedstrijd tegen de Parel.

Groep 8 naar de Nassau
Groep 8 gaat de komende tijd niet alleen nadenken over hun middelbare schoolcarrière, 
maar ook daadwerkelijk op bezoek bij de middelbare scholen.
Op 14 oktober beginnen zij met een bezoek aan de Nassau. 
Zorg er dus voor dat de fiets er klaar voor is, want we gaan natuurlijk wel fietsend.



Juf Kaitlyn
Mijn naam is Kaitlyn van der Hoeven en ik ben 20 jaar oud. 
Ik woon samen met mijn ouders, broertje en zusje in Breda. 
Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd aan het Vitalis College 
als onderwijs assistente niveau 4. 
Ik zal de komende periode ook werkzaam zijn als onderwijs assistente 
in de bovenbouw.
Als ik niet aanwezig ben op school, ben ik wel iets leuks aan het doen met familie of vrienden. 
Ik houd namelijk heel erg van gezelligheid. 
Ik hoop dat we er met zijn alle een heel leuk, gezellig en leerzaam jaar van kunnen maken.
Liefs juf Kaitlyn.

Kinderboekenweek
Juf Carien van de bibliotheek kwam in elke klas voorlezen.
In alle groepen werd er met open mond geluisterd. 
In groep 1-2A kwamen groep achters voorlezen.
Voorlezen blijft leuk voor alle leeftijden.

Administratie
Mijn naam is Lisette Noga. 
Sinds 1 oktober ben ik de administratief medewerker van De Weerijs. 
Voorheen heb ik 10 jaar als administratief medewerker 
op De Griffioen in Prinsenbeek gewerkt. 
Vorig jaar heb ik een uitstapje gemaakt 
naar het voortgezet onderwijs, 
maar een basisschool is toch echt het állerleukste wat er is :). 
Buiten mijn uren voor De Weerijs 
werk ik ook als administratief medewerker op basisschool De Rosmolen in Ulvenhout. 


