zijn er kiwi’s gold, mandarijnen en appels, onder voorbehoud van wijzigingen van de leverancier. Let wel:
het is niet bedoeling dat de kinderen snoep, e.d. in de pauze eten.
Vanwege de rijpheid kunnen we niet
van tevoren zeggen op welke dagen welk fruit
uitgedeeld wordt.

Af- en aanmelden voor de overblijf
Af- 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.

Surprise maken
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 compleet 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.

Verlof
Maandag 30 november heeft juffrouw
Carla v. Os verlof. Zij wordt vervangen
door juffrouw Anna Prins.

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

Onze jarigen
Rody Thomas
Midhad Cikotic

Data om
4 dec
17 dec

18 dec

1 dec 6 jaar
2 dec 12 jaar

te noteren
Sinterklaasviering: 12.15u vrij
Kerstviering: aanvang 17.30u
‘s middags vrij
12.15u start kerstvakantie

Jaargang 17
30 nov t/m 6 december 2015

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

Hij komt, hij komt,
die goede beste Sint ........
Nog een paar dagen goed oefenen op al die Sinterklaasliedjes en dan is het zover. Vrijdag
4 december komen Sinterklaas
en zijn pieten op school.
Zoals ieder jaar komen ze in
de ochtend bij ons op bezoek.
Met presentjes èn het grote
boek!
’s Middags zijn de kinderen vrij.

Geen verlengde schooldag
Maandag 30 november a.s. is er
geen verlengde schooldag. De
kinderen zijn dan gewone tijd uit.

Fruit in de pauze

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

In het kader van het EUschoolfruit krijgen de kinderen
via school een fruithapje voor in
de ochtendpauze. Deze week

