Gezin op school. Ze houdt dan
spreekuur van 9.00 - 11.30 uur.
De eerste keer komt ze op de locatie Stationsstraat. Wilt u haar
liever op de locatie Huijgensstraat
spreken dan kan dat op woensdag 9 december, ook van 9.00 11.30 uur.
Wilt u van te voren al een afspraak maken? Ook dat is mogelijk. Dit kunt u
bij de leerkracht of ib’er aangeven.

Naar stadhuis
Op donderdag 19 november
gaat groep 8 een bezoek
brengen aan het stadhuis van
Vlaardingen. Hier zullen we
een rondleiding krijgen en een
ontmoeting hebben met de
burgemeester.
We gaan om 13.15 uur weg op school, de kinderen moeten dus iets eerder op school zijn.
Rond 15.15 uur zijn we weer terug.

Ouderkamer
Met ingang van 4 januari komt er op de Huijgensstraat ook een Ouderkamer met verschillende activiteiten voor ouders. Gastvrouw is
Munise. Zij is van Stichting Aanzet en zal de
activiteiten begeleiden.

Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal die in onze
school gevestigd is blijft, maar
krijgt wel een andere naam. Vanaf
2016 heet deze “Peuterspeelzaal
Erasmus”.

Data om

Verlof
Maandag 9 november heeft juffrouw
Miranda Flipse verlof. Zij wordt dan
vervangen door juffrouw Anna Prins.

Overblijf / BSO
Daniëlle (overblijf/BSO) is volgende week vrij. Gwenda, Nayrah en
Leo zullen haar in deze week vervangen.
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te noteren
Voortgangsgesprekken
MR-vergadering
Sinterklaasviering: 12.15u vrij
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Fruit op school

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

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

Inmiddels zijn wij begonnen met
“SCHOOLFRUIT”! Iedere ochtend krijgen de kinderen via
school een fruithapje in de pauze. Natuurlijk wordt er dan geen
snoep of koek gegeten. Mocht
uw kind een bepaald stuk fruit
niet lusten, dan vragen wij u om
een vervangend stukje fruit of
groente b.v. een stukje komkommer mee te geven. Deze actie
loopt door tot in april 2016.
Door EU-schoolfruit werkt de
overheid samen met ouders en

school aan een groeiend bewustzijn van gezond leven.
Meer info?
http://www.euschoolfruit.nl

Spreekuur
Jeugdverpleegkundige

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Woensdag 25 november komt
de jeugdverpleegkundige mevrouw Anneke Driessen van het
CJG Centrum voor Jeugd en

