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Agenda
1 november
2 november
6 november
6 november
8 november
8 november
9 november
9 november
13 november
1 5 november
21 november
22 november
23 november
28 november
29 november

smaakcentrum groep 8A
kijkochtend groep 4
Kijkochtend groep 3
bag2school
Smaakcentrum groep 8a
Welbevinden gesprek
Kijkochtend groep 1-2a
’s Avonds Sint Maarten optocht
Welbevinden gesprek
Smaakcentrum groep 8a
Smaakcentrum groep 8b
Smaakcentrum groep 7
Kijkochtend 8a
Smaakcentrum groep 8b
Smaakcentrum groep 7

Nieuws van de directie
Komt u ook naar de algemene informatieavond?
Het thema is: Mijn kind en positieve gezondheid. Yvon Dieks van de GGD begeleidt ons tijdens een
interactieve avond over de 6 dimensies rondom positieve gezondheid. Tijdens deze avond wordt er
veel mogelijkheid geboden om met andere ouders in gesprek te gaan. Na afloop sluiten we nog even
informeel af met een drankje. Donderdagavond om 20.00 uur bent u van harte welkom in de
Weijerzaal van de Weijer.
U kunt zich aanmelden voor deze avond via het strookje bij de uitnodiging of door een mail te sturen
aan dir.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl

Schoolfotograaf
Deze week zijn de inlogcodes van de schoolfotograaf uitgedeeld. Wanneer u voor 31 oktober besteld
zijn er geen verzendkosten. Bent u de inlogcode kwijt dan kunt bij Stijntje terecht.
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Bag2School inzamelingsactie
Op dinsdag 6 november houden we weer een grote inzamelingsactie voor kleding. U heeft de
Bag2School-zakken voor de vakantie al ontvangen. Andere plastic zakken mogen uiteraard ook.
De ouderraad ontvangt € 0,30 per kilo voor het gespaarde goed. Het geld wat we hiermee ophalen,
gaan we gebruiken voor een extraatje voor de kinderen, maar dat is natuurlijk helemaal afhankelijk
van de opbrengst!
U kunt uw goedgevulde bag2School-zakken inleveren op:
- Vrijdag 2 november
- Maandag 5 november
- En bij voorkeur dinsdag 6 november voor 8.30 uur.
Namens de ouderraad alvast bedankt voor uw bijdrage.

Wecycle
Nog 1 maand loopt de actie van Wecycle. We zamelen kleine elektrische apparaten in. Die kunnen
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde dozen op het leerplein van de kleuters en de
bovenbouw. We leren hiermee aan kinderen dat apparaten en energiezuinige lampen niet in de
vuilnisbak horen en dat recycling belangrijk is. Bovendien verdienen we als school nog een mooie
prijs. Heeft u een defect apparaat, lever het in op school.

Reminder ouderbijdrage
Om ook dit jaar weer activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de Ouderraad een vrijwillige bijdrage
van € 25,- per kind. Mocht u deze nog niet hebben overgemaakt dan kan dat op rekening:
NL54RABO01738.62.853 t.a.v. Ouderraad De Weijerwereld
Onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren).
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November

Groep

3
4
8
8
9
11
12
12
13
13
15
16
16
18
19
19
25
25
25
28
30

6
3
4
3
8a
7
8b
5
1-2a
7
1-2b
6
6
8b
8b
8b
7
7
1-2a
6
8a

Mylan
Cas
Isis
Youssef
Ahmed
Bas
Dani
Dylano
Pablo
Arnad
Xio
Ties
Aukje
Stan
Sofie
Chesny
Kristina
Britt
Sarah
Brent
Bas
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Post van Buiten
Kinder Kerstkoor maandag 24 december 2018 Sint-Petrusbasiliek

Je kunt je aanmelden voor het KERSTKOOR of het KERSTSPEL KERSTKOOR
Aanvang repetities vanaf dinsdag 13 november 2018 van 16:00 uur – 17:15 uur
Locatie : Het Parochiehuis • Van Sasse van Ysseltstraat 8 Boxmeer
KERSTSPEL het KERSTSPEL heeft alleen een generale repetitie op zaterdag 22 december 2018
Kosten: geen
Aanmelden: mariettewijnhoven@hotmail.com
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Post van Buiten
GEFELICITEERD!
Basisschool De Weijerwereld is in november verkozen tot SCHOOL VAN DE MAAND!
Dit houdt in dat alle kinderen met minimaal een A diploma in de maand november voor 5 euro
mogen komen zwemmen in 't Hoogkoor op vertoon van de uitnodiging. Hierbij krijgen de kinderen
een beker limonade en een zakje chips.
Wij hopen veel leerlingen van De Weijerwereld te ontvangen. Wij wensen iedereen alvast veel
zwemplezier.
Met vriendelijke groet,
Sportcentrum 't Hoogkoor

