Like ons op Facebook

Fruit op school

Houd onze facebookpagina in de gaten. Hierop staan nieuwtjes, foto's en
zelfs filmpjes. Even liken dus!

In het kader van het EU-schoolfruit krijgen de kinderen via school een fruithapje voor in de ochtendpauze. Deze week zijn er o.a. mandarijntjes,
peren, appels en bananen. Vanwege de rijpheid
kunnen we niet van tevoren zeggen op welke dagen welk fruit uitgedeeld wordt.

Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Woensdag 25 november komt de
jeugdverpleegkundige mevrouw
Anneke Driessen van het CJG,
Centrum voor Jeugd en Gezin op
school. Ze houdt dan spreekuur
van 9.00 - 11.30 uur 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.

Verlof
Maandag 23 november heeft juffrouw Lia Tabeling verlof. Zij wordt
vervangen door juffrouw Anna Prins.
Vrijdag de 27e heeft juffrouw Marian
Overbeek verlof. Zij wordt dan ook 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.

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

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.

Onze jarigen
Dave Rijsdijk
Lisa Rodenberg
Jamairo Blinker

Data om

23 nov 5 jaar
27 nov 13 jaar
29 nov 5 jaar

te noteren

24 nov MR-vergadering
4 dec Sinterklaasviering: 12.15u vrij

Jaargang 17
23 t/m 29 november 2015

Sint op school
De stoomboot is gearriveerd en
Sinterklaas is weer met een heleboel pieten in Vlaardingen aangekomen. We zijn druk aan het
oefenen met liedjes want Sinterklaas wil natuurlijk geen valse
(peper-)noten horen.
In de groepen 5 tot en met 8 zijn
lootjes getrokken voor de Sintsurprise. Het is de bedoeling dat de
leerlingen iets kopen voor het
kind dat op hun briefje staat. Dit
voor een bedrag van 5 euro. Natuurlijk is een surprise pas com-

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

pleet met een leuk gedicht en
een mooie geknutselde verrassing er omheen.
Dit jaar zullen alle surprises beoordeeld worden en de makers
van de 3 allerleukste creaties
winnen een Sint Surprise
Award. Een extra reden om heel
erg goed je best te doen! Wie
nog op zoek is naar tips of ideetjes kan uitgebreid terecht op internet of in de bibliotheek.

