Bobbie en Zohra
Groep 4 gaat aanstaande dinsdag 26 januari een bezoek brengen aan de stadsgehoorzaal.
Ze gaan daar kijken naar een toneelstuk over Bobbie en Zohra. Het
is 's middags en geheel onder schooltijd.

>> Peuternieuws <<
Na een warm welkom in
het nieuwe jaar zijn we
gestart met het thema
"winterweer" met de bijbehorende activiteiten.
Woensdag 27 januari gaat het voorleesontbijt
van start. Hier doen we aan mee.

Zwemdiploma
Afgelopen dinsdag hebben
Tahir en Aansh hun Bdiploma gehaald.
Mylo, Kevin en Ilse hebben
hun C-diploma gehaald.
Gefeliciteerd allemaal!!

Geboren

Welkom bij kijkmiddag

Hoera! Delano Labrie uit groep 1/2B heeft een
zusje gekregen. Zij heet Tess.
Van harte gefeliciteerd !

Dinsdagmiddag 26 januari is er weer een
kijkmiddag. Wij nodigen u van harte uit om
om half vier naar binnen te komen. Samen met uw buren of familie kunt u dan
ongeveer een kwartiertje de klas en het
werk van uw kind bewonderen. Gezellig !!

Honden
Er zijn kinderen die bang zijn
voor honden. Daarom vragen wij
ouders die hun kind komen halen
en een hond bij zich hebben hier rekening mee
te houden en op enige afstand van het hek te
wachten.

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.

Onze jarigen
Omar Ali Adanç 25 jan
Haile Angela
29 jan

Verlof
Maandag 25 januari heeft juffrouw Carla v. Os verlof. Zij
wordt vervangen door juffrouw
Anna Prins.
Vrijdag de 29e heeft juffrouw Marian
Overbeek verlof. Zij wordt dan ook
vervangen door juffrouw Anna
Prins.

Data om
26 jan
5 feb
10 feb

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

11 jaar
12 jaar

Jaargang 17
25 t/m 31 januari 2016

Bloemstukken
Abonnementen
Bloemenbesteldienst
Bruidswerk
Rouwwerk
Huijgensstraat 53
3131 WK Vlaardingen
010 - 4344940
06 - 48119034
mbouhuizen@gmail.com

Op de foto
Maandag 25 januari komt de
schoolfotograaf om mooie foto's
te maken. Dit keer komen de kinderen van top tot teen op de foto
met een witte achtergrond.
Het zou leuk zijn als de kinderen
fleurige kleding dragen.

Programma OUDERKAMER

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Maandagochtend 25 januari is er
een koffieochtend. ALLE ouders
zijn hierbij van harte welkom!
In de Ouderkamer is er elke
week een activiteiten voor ouders. Het programma voor de
maand januari is bekend en staat
in een aparte brief hierover.
Gastvrouw is Munise. Zij is van
Stichting Aanzet en zal de activiteiten begeleiden.

