Nieuwe leerkrachten
Dit schooljaar verwelkomen we
twee nieuwe leerkrachten: juffrouw
Yvette v.d. Bergh voor groep 8 en
juffrouw Sabine Veltman voor
groep 3. Wij wensen hen veel succes bij ons op school.

Verlof
Maandag 31 augustus heeft juffrouw
Lia Tabeling verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Anna
Prins.
Vrijdag 4 september heeft juffrouw
Sabine Veltman verlof. Zij wordt dan
ook vervangen door juffrouw Anna Prins.

Welkom
Na de zomervakantie mochten
we weer enkele nieuwe kinderen verwelkomen. Ishani Kalpoe en Tygo van der Kolk in
groep 1/2A en Julia Frontczak
en Metin Karatay in groep 4. We vinden het fijn
dat ze bij ons op school zijn gekomen.

Onze jarigen
Eclin Uz
Zehragül Adanç
Nadia Remien

24 aug 5 jaar
1 sep 9 jaar
3 sep 10 jaar

Data om
7 sep
11 sep
15 sep

te noteren
Algemene ouderavond
Groepen 1 t/m 8 vrij
MR-vergadering

Loodgietersbedrijf
Ron van Uffelen B.V.

Gas, water, CV,
zink en
dakwerken

Jaargang 17
31 aug t/m 5 september 2015

AF Dadeco Decoratie
Sportprijzen & relatiegeschenken

U belt Ron snelt!
06 - 53 40 41 37

info@af-dadeco-decoratie.nl
www.af-dadeco-decoratie.nl
06-14663540 / 0162-423382

Weer naar school
De zomervakantie is weer voorbij. We hopen dat iedereen ervan
heeft kunnen genieten en lekker
uitgerust is om er weer fris tegenaan te gaan.
Zo’n eerste schoolweek is voor
de kinderen toch vooral even
wennen aan hun nieuwe plek en
hun nieuwe juf. Verder hopen we
natuurlijk dat we met elkaar weer
een leerzaam en plezierig
schooljaar tegemoet gaan.

Schoolzwemmen

Pontier
Veerplein 33-35
3131CX Vlaardingen
 010-4358822

 pontier@plantage.nl

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Op dinsdag 8 september gaat
groep 5 voor het eerst zwemmen. Ze zullen om de week
gaan zwemmen. We vertrekken
om 13.00 uur van school zodat
de les om 13.30 uur kan beginnen.
Doordat de kinderen eerder op
school moeten zijn, zijn ze om
12.00 uur uit. Dit geldt alleen op
de dagen dat er zwemmen is.

