Eindtijd lessen

Ouderavond

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.

Maandag 7 september was er de jaarlijkse
ouderavond. Na een korte inleiding op de
vide zijn de aanwezige ouders geïnformeerd
over het leerjaar van de kinderen.
Fijn dat u er was bij deze belangrijke informatieavond, want op deze manier kunnen
we nog beter samenwerken.

Welkom
Afgelopen week mochten we in groep 1/2A Alina
Ulfati en in groep 1/2B Ahmet Baltaci verwelkomen. We vinden het fijn dat ze bij ons op school
zijn gekomen.

Af- en aanmelden voor de overblijf
Afmeldingen en aanmeldingen kunt u
dagelijks tot 11.00 uur doorgeven:
per telefoon 06 - 272 505 09 of mail
erasmus@kinderopvangmaassluis.nl
Tot 8.45 uur kunt u het ook doorgeven bij de
BSO.

Verlof
Maandag 21 september heeft juffrouw Lia Tabeling verlof. Zij wordt
vervangen door juffrouw Anna Prins.
Vrijdag 25 september heeft juffrouw
Marian Overbeek verlof. Zij wordt
ook vervangen door juffrouw Anna
Prins.
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BARBECUE aanvang 16.00u
Groepen 1 t/m 8 vrij
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Komt u het 25-jarig jubileum
van het schoolgebouw met
ons vieren?
Zoals u misschien al weet, viert
Vlaardingse Dagschool Erasmus
op woensdag 30 september een
feestje! Aanleiding is het 25-jarig
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.
School zorgt voor vlees en aan
de ouders vragen we daarnaast

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

om eten mee te nemen. Dit kan
(stok)brood, salade of een ander
geschikt en heerlijk gerecht zijn.
Bij deze weekbrief vindt u nogmaals 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. Dat kan tot uiterlijk 22
september a.s. Dan kunnen we
rekening houden met uw komst!

