Einde lessen
De lessen op school duren ’s
morgens tot 12.15 uur en ’s
middags tot 15.30 uur. Daarna moeten de kinderen hun
spullen nog opruimen, dus
dan duurt het nog 5 à 10 minuten voordat zij buiten zijn. Het is goed om hier
rekening mee te houden zodat u niet onnodig
lang hoeft te wachten bij het schoolplein.

Zwemmen groep 5
Op dinsdag 8 september
gaat groep 5 voor het eerst
zwemmen. We vertrekken om
13.00 uur van school zodat de zwemles om
13.30 uur kan beginnen.
Doordat de kinderen eerder op school moeten
zijn, zijn ze die dag ’s ochtends om 12.00 uur
uit.

Viert u het 25-jarig jubileum
van het gebouw met ons mee?
Op woensdag 30 september viert
Vlaardingse Dagschool Erasmus
een feestje! Aanleiding is het 25jarig bestaan van het schoolgebouw aan de Huijgensstraat. Bovendien wordt het vernieuwde
schoolplein officieel in gebruik genomen.
We vieren dit jubileum met een barbecue van
16.00 tot 18.00 uur. Het vlees, dat wordt gebruikt, komt van de Islamitische slagerij aan de
Fransenstraat en is dus Halal.

Bij deze weekbrief vindt u een brief met de
uitnodiging en aanmeldstrook. We vragen u
deze strook in te vullen en in te leveren bij
de leerkracht van uw kind. Dan kunnen we
rekening houden met uw komst!

Onze jarige
Rona Verhaas

Data om
7 sep
11 sep
15 sep

7 jaar 9 jaar

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

Jaargang 17
7 t/m 13 september 2015

Ouderavond
Maandag 7 september om 18.30
uur is de ouder-/infoavond. Alle
ouders zijn uitgenodigd om te komen. Ook de kinderen mogen
mee.
Eerst is er een algemeen praatje
van de directeur. Vervolgens
krijgt u uitleg over Klasbord, een
moderne vorm van digitaal communiceren. Daarna krijgt u informatie in de klas van de groepsleerkracht over het jaarprogramma en over alles wat verder nog
besproken moet worden.
De avond is ongeveer 19.30 uur
afgelopen.

Kinderen vrij

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

In verband met de verlofregeling
van de leerkrachten zijn alle kinderen vrijdag 11 september vrij.
Die dag is er dus geen school.

