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Vrijdag is het zover! Sinterklaas komt!
Groetjes Juf Els
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Jarig:

3 dec Omniya groep 7
7 dec Can groep 5
8 dec Intissar groep 4
8 dec Hanaan groep 6
8 dec Lavinio groep 4

Gefeliciteerd!

Vanaf 1 januari gaat meneer Ashley, de conciërge, onze school verlaten.
Hij blijft werken bij INOS, hij gaat werken op basisschool de Wisselaar.
We gaan meneer Ashley missen op de Weerijs.
Op de Wisselaar zijn ze ontzettend blij met de komst van meneer Ashley.
Zij moeten het nu al een tijdje zonder conciërge zien te redden.
Ze boffen op de Wisselaar met zo’n ervaren en handige conciërge!
We nemen met de school natuurlijk afscheid.
We moeten ons hierbij wel aan de richtlijnen rondom corona houden.
In de volgende weekbrief leest u hierover meer.
Vanaf 1 januari zal meneer Rien de taak van conciërge overnemen.
Meneer Rien zal meer uren aanwezig zijn op de Weerijs.
Zo zijn we telefonisch beter bereikbaar en is er altijd iemand om u welkom te heten.
Meneer Rien zal zich binnenkort in de weekbrief voorstellen.

Studiedag

Maandag 6 december hebben we een studiedag. Jullie zijn dan vrij.
Je mag dan lang uitslapen en nog lekker spelen.
De juffen en meneren gaan studeren ( dat rijmt ;-)

CJG

Hallo allemaal,
Mogelijk hebben jullie gezien dat ik weer iets meer aanwezig was op school
op donderdagochtend om jullie de mogelijkheid te geven mij te benaderen
met vragen over sport/kinderfeestjes en vragen of zorgen over jullie zoon of
dochter of zaken die thuis of op school spelen.
Helaas mag ik door Corona tijdelijk niet meer binnen de scholen komen,
enkel als het heel erg belangrijk is en iemand mij uitnodigt.
Dit betekent gelukkig niet dat ik helemaal niet te bereiken ben.
Mocht je iets aan me willen vragen of iets willen overleggen,
mag je me altijd mailen op ; krista.schelle@cjgbreda.nl.
Je mag ook aan de juf/meester van je zoon of dochter of
aan Myrna (de intern begeleidster) vragen of zij aan mij door willen geven
om contact met jullie op te nemen.
Voor nu wens ik jullie alle goeds toe, veel gezondheid en
een hele fijne decembermaand.
Groetjes Krista Schelle, CJG Breda

