Schoenenwinkel

Barbecuefeest

We zijn op zoek naar
zoveel mogelijk verschillende soorten schoenen.
Verschillende
maten,
soorten, type sluitingen,
maar ook herenschoenen, babyschoentjes, pantoffels, veterschoenen, hakken, dansschoenen,
sandalen, slippers, clownsschoenen en zevenmijlslaarzen.
Het volgende thema van de kleuters is de schoenenwinkel en natuurlijk willen ze dan ook een
mooie schoenenwinkel in de gang om zelf lekker
in te kunnen spelen. Wie heeft er iets voor ons?

Afgelopen woensdag was ons barbecuefeest. Wij bedanken alle ouders voor hun
aanwezigheid. Het was een gezellige middag.

Onze jarigen
Aylin Cikotic
Dzheyda Konali
Fleur Sonneveld

6 okt
7 okt
7 okt

7 jaar
6 jaar
7 jaar

Like ons op Facebook
Wist u al dat de school een facebookpagina heeft? Hierop staan
nieuwtjes, foto's en zelfs filmpjes.
Even liken dus.

Data om
9 okt

te noteren
Groepen 1 t/m 8 vrij
19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie

Verlof
Maandag 5 oktober heeft juffrouw Carla
v. Os verlof. Zij wordt vervangen door
juffrouw Anna Prins.

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.

27 okt
13 nov

MR-vergadering
Groepen 1 t/m 8 vrij

Jaargang 17
5 t/m 11 oktober 2015

Kinderen vrij
Vrijdag 9 oktober is er voor alle
leerkrachten een teamdag. Dan
is er geen school en zijn de kinderen vrij.

Kinderboekenweek
Vanaf maandag 5 oktober begint
de Kinderboekenweek.
Voor het thema "raar maar waar",
in combinatie met het project
voor een schonere buurt, zijn we
op zoek naar nog meer gerecycled materiaal waarmee we kun-

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

nen knutselen in de groepen.
Verder worden er in alle groepen
proefjes gedaan en wordt er natuurlijk gelezen en voorgelezen.
De gezamenlijke afsluiting vindt
plaats op vrijdag 16 oktober van
11.30 tot 12.15 uur op de vide en
in de groepen. We zouden het
erg leuk vinden als ouders, opa's
en oma's erbij aanwezig zouden
zijn.

