ons voorbereiden voor een volgend feest, het
Kerstfeest.

Verlof
Woensdag 7 december heeft juffrouw
Carla v. Os verlof. Zij wordt vervangen
door juffrouw Mylène Starre.
Vrijdag 9 december heeft juffrouw Lia
Tabeling verlof. Zij wordt dan vervangen door juffrouw Marjan Streefkerk.

Af- en aanmelden voor de overblijf
Af- en aanmeldingen voor de overblijf kunt u tot 11.00 uur doorgeven
per telefoon 06-27250509, bij géén
gehoor graag voicemail inspreken)
of per mail
erasmus@kinderopvangmaassluis.nl.
Tot 8.45 uur zijn we ook aanwezig in het BSO
lokaal om het mondeling door te geven.

Programma OUDERKAMER
Let op: vanaf volgende week zal de ouderkamer weer op maandag zijn i.p.v. dinsdag. De
donderdag blijft gewoon hetzelfde.
Maandag 5 december vieren we Sinterklaas.
Donderdag de 8e is het weer inloopochtend en
bespreken we de weekbrief.

Ghina wordt 4 december 3 jaar.

Kinderen inschrijven
Peuters die al op onze peuterspeelzaal zitten
en straks naar de basisschool gaan, moeten
nog wel ingeschreven worden op Vlaardingse
Dagschool Erasmus. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de directeur.

Onze jarigen
Gi'lliandro Halmeyer
Jayhlin Geertruida
Kidisha Smith
Emre Akin

7 dec 7 jaar
8 dec 7 jaar
9 dec 12 jaar
11 dec 8 jaar

>> Peuternieuws <<
Sinterklaas en zijn Pieten
gaan bijna weer terug
naar Spanje. Daar kan
Sinterklaas lekker uitrusten na deze drukke tijd.
Wij gaan de laatste weken van 2016 in en gaan

Data om
5 dec
22 dec
23 dec

te noteren
Sinterklaasviering: 12.15u vrij
Kerstviering: aanvang 17.30u
‘s middags vrij
12.15u start kerstvakantie

Jaargang 18
5 t/m 11 december 2016

Sint op school
Bloemstukken
Abonnementen
Bloemenbesteldienst
Bruidswerk
Rouwwerk
Huijgensstraat 53
3131 WK Vlaardingen
010 - 4344940
06 - 48119034
mbouhuizen@gmail.com

Sinterklaas
heeft
beloofd
maandag 5 december op
school te komen en we zullen
zien met hoeveel pieten.
Zoals ieder jaar komen ze in
de ochtend bij ons op bezoek.
Met presentjes en het grote
boek. Ook zal Sinterklaas de
Sint Surprise Award uitreiken.
’s Middags zijn de kinderen
vrij.
Op dinsdag 6 december mogen de kinderen van groep 1, 2
en 3 speelgoed mee naar
school nemen.

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Fruit in de pauze
In het kader van het EUschoolfruit krijgen de kinderen
via school een fruithapje voor in
de ochtendpauze.
Komende week staat de levering van het volgende fruit gepland (onder voorbehoud):
Dinsdag: waspeen
Woensdag: appel
Donderdag: sinaasappel

