Vos voor de ouders/verzorgers
van groep 8. De inloop is om
19.00 uur en de avond zal beginnen om 19.15 uur.
Komt u allen op tijd zodat we niet
hoeven te stoppen tussendoor.
Rond 20.00 uur zal de avond afgelopen zijn.
Wij hopen alle ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8 te zien!

Dramalessen
Vanaf vorige week krijgt groep 4 elke woensdag les in drama. Ze leren dan hun gevoelens
te uiten, gezichtsexpressies en natuurlijk toneelspel.
De lessen worden afgesloten met een kleine
voorstelling.

Gezocht
Kunstenplan
Vanaf maandag 9 november krijgt
groep 5 vier maandagmiddagen
teken- en schilderles.

Groep A en B naar “Wittepoel” !!!
Donderdag 12 november gaan we met de groepen 1/2A en 1/2B naar schoenwinkel
“Wittepoel”. In de schoenenwinkel gaan we een
kijkje nemen in het magazijn en in de winkel zullen onze voeten worden opgemeten.
Wij zijn nog opzoek naar ouders, opa’s of oma’s
die met ons mee willen naar schoenwinkel
“Wittepoel”.
Groep A vertrekt om 9.15 uur en is om ongeveer
10.45 weer terug op school. Groep B vertrekt om
10.15 uur en is om
ongeveer 11.45 uur
terug op school.

Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas
onze school bezoeken. Voor deze
dag zijn wij op zoek naar een ouder
met eigen geluidsapparatuur die voor
de muziek op het plein zou willen zorgen. Tijd tussen circa 8.00 en 9.00 uur.
U kunt dit doorgeven aan juf Sabine Veltman
van groep 3 of juf Carla Amsterdam/juf Ingrid
Kessels van groep 1/2B.

Wie heeft er nog spulletjes voor in onze schoenenwinkel zoals: schoenlepels, schoensmeer,
schoenborstels, schoenlappen enz.?????

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.

Onze jarige
Amal Mohamed Abukar 15 nov 13 jaar

Fairplay prijs
De meisjes van groep 5/6
hebben tijdens het voetbaltoernooi de fairplay gewonnen. Van harte gefeliciteerd meiden, super gedaan !

Verlof
OPROEP!!!

Af- en aanmelden
voor de overblijf

Maandag 9 november heeft juffrouw Sabine Veltman verlof. Zij
wordt dan vervangen door juffrouw Anna Prins.

Data om
13 nov
16 nov
24 nov

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

Jaargang 17
9 t/m 15 november 2015

Kinderen vrij
In verband met de verlofregeling
van de leerkrachten zijn alle kinderen vrijdag 13 november vrij.
Die dag is er dus geen school.

Ontbijt op school

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

Volgende week is het Nationaal
Schoolontbijt. Ook onze school
doet hieraan mee.
Op donderdag 12 november krijgen de kinderen ontbijt op
school. Zij hoeven die ochtend
dan niet thuis te ontbijten.

1 voor Communicatie
Jozet Niehof
M 06-3838 5749
E jozet@1voorcommunicatie.nl
W www.1voorcommunicatie.nl

Het Nationaal Ontbijt is meer
dan een ontbijtfeest. Met speciaal lesmateriaal leren de kinderen alles over hun ontbijt. Ze
ontdekken hoe leuk en belangrijk
het is om de dag gezond te starten.
Info van ‘t VOS

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Op maandag 9 november a.s. is
er een informatie avond van het

