Auditie voor talentenshow

>> Peuternieuws <<

Vertrek juf

Op vrijdag 19 februari zal de
jaarlijkse talentenshow plaats
vinden.
ERASMUS GOT TALENT !!!
In alle klassen zijn de kinderen
en juffen al druk bezig met het
oefenen van dansjes en liedjes.
Op 4 februari zullen er in iedere klas audities
worden gehouden zodat er uiteindelijk van iedere klas 2 groepjes doorgaan naar de finale.
Wij wensen alle kinderen veel succes en plezier met het oefenen voor de talentenshow en
hopen alle ouders te mogen ontvangen op vrijdag 19 februari (meer informatie over tijden
volgt nog).

Afgelopen donderdag hebben 2 kinderen uit
groep 5/6 voorgelezen uit het boek: "We hebben er een geitje bij".
Zaterdag 6 februari wordt dit boek ook voorgelezen in de Bibliotheek Vlaardingen. Toegangskaarten zijn gratis af te halen bij de bibliotheek. Uw kind kan ook gratis lid worden.

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat
juf Miranda ons na de voorjaarsvakantie
gaat verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de Ericaschool.
Natuurlijk zijn wij gelijk op zoek naar een
goede vervangster voor juf Miranda en
zullen wij u verder informeren zodra wij
iemand gevonden hebben.

Stagiaire in de klas
Vanaf 1 februari krijgt groep 8 er
een juf bij. Juf Ezgi studeert aan de
Pabo en komt bij ons stage lopen.
Zij zal er alle dinsdagen zijn en soms
een hele week.
Juf Ezgi, van harte welkom in
groep 8!

Programma OUDERKAMER
Maandagochtend 1 februari is er
de activiteit “Ouderkamer in beweging”. ALLE ouders zijn hierbij
van harte welkom!
In de Ouderkamer is er elke week een activiteit voor ouders. Gastvrouw is Munise.
Zij is van Stichting Aanzet en zal de activiteiten begeleiden.

Kinderen helpen vluchtelingen
De inzamelingsactie voor de jonge kinderen onder de vluchtelingen is
een groot succes geworden. De
kinderen hebben veel spullen,
vooral speelgoed, ingezameld.
Vorige week heeft wethouder Cees
Oosterom de dozen op school in
ontvangst genomen en samen
met de kinderen in de auto gezet. De Welkomwinkel aan de Hoogstraat
zorgt ervoor dat de spullen vervolgens bij de
vluchtelingen terecht komen.

Verlof
Donderdag 4 februari heeft
juffrouw Lia Tabeling verlof.
Zij wordt vervangen door
juffrouw Anna Prins.

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

Onze jarige
Shadeyo Trinidad
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Kinderen vrij
In verband met de verlofregeling
van de leerkrachten zijn alle kinderen vrijdag 5 februari vrij. Die
dag is er dus geen school.

Expositie
De afgelopen week zijn de kinderen van groep 8 druk aan de
slag geweest met het fotografie
project. Perspectief, licht, kleur,
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actie en nog veel meer belangrijke termen zijn aan bod gekomen.
Op donderdag 4 februari om
15.30 uur houdt groep 8 een expositie.. Hierbij zullen zij alle gemaakte foto's laten zien en er uitleg over geven.
Wij nodigen alle ouders van
groep 8 en andere geïnteresseerden uit om dan een kijkje te
komen nemen.

