doen bij een brand en wat
doet de brandweer allemaal.
Maandag krijgen de groepen
4 en 6/7 deze les en op donderdag zal de les worden gegeven in groep 8.
De les wordt gegeven door een echte brandweervrouw.

Naar college VOS
Dinsdagmiddag 16 februari
gaan een aantal leerlingen
van groep 8 naar het College Vos. We zullen rond
12.50 uur vertrekken vanaf
school. De leerlingen die
mee gaan mogen overblijven op school (eten moet
zelf meegenomen worden). Ze mogen ook
thuis eten als zij dan maar op tijd terug zijn!
We gaan hierheen op de fiets en zullen rond
15.30 uur weer terug zijn. Het kan iets later
worden.
De leerlingen die niet mee gaan komen gewoon naar school op de normale tijden.

Afscheid juf groep 6/7
Vrijdag de 19e ben ik voor het
laatst werkzaam op de Erasmus. Ik heb een hele leuke tijd
gehad en zal de Erasmus dan
ook zeker gaan missen. Ik ga
na de voorjaarsvakantie een
nieuwe uitdaging aan op de Ericaschool.
Deze dag zal ik ook afscheid nemen van de
groep. 's Ochtends hebben we de Erasmus got

talent. Tussen de middag wil ik gezamenlijk
met de kinderen eten en vervolgens een hele leuke middag hebben in de groep. Voor
eten wordt gezorgd.
Iedereen bedankt.
juf Miranda

Voor de ouders
Vrijdagmiddag na schooltijd is
er tot 16.00 uur voor alle ouders
en belangstellenden nog gelegenheid om afscheid te nemen van
juffrouw Miranda.

Onze jarigen
Aya Tajri
Jaden Hassfeld
Ilayda Tetehuka
Dylano Ketelaar
Metin Karatay
Nehir Özdemir
Chèriëtte Klein

Data om
Programma OUDERKAMER
Maandagochtend 15 februari
komt de heer Helderop van de
logopediepraktijk informatie geven over logopedie. ALLE ouders
zijn hierbij van harte welkom!

Schone broek
Omdat kinderen wel eens een 'ongelukje'
hebben, houden we op school een stapeltje
verschoningen achter de hand. We zijn nog
op zoek naar jongens (onder-)broeken.

Verlof
Maandag 15 februari heeft
juffrouw Carla v. Os verlof.
Zij wordt vervangen door
een andere leerkracht.

19 feb

16 feb
17 feb
17 feb
18 feb
19 feb
20 feb
21 feb

11 jaar
11 jaar
12 jaar
10 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

te noteren
Talentenshow

22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie
1 mrt
9 mrt
23 mrt

MR-vergadering
Spreekuur CJG
Wijzerdag: kinderen vrij

Jaargang 17
15 t/m 21 februari 2016

Talentenshow
Vrijdag 19 februari is het zover.
ERASMUS GOT TALENT! De
show waarbij leerlingen dans en/
of playback laten zien.
De show begint om 9.00 uur en
zal rond 11.30 uur afgelopen zijn.
Tussendoor wordt er nog pauze
gehouden en aan het einde zullen alle leerlingen van school en
2 volwassen juryleden vertellen
wie de winnaar is!
Wij zouden het leuk vinden om,
samen met de ouders, een leuke

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

Brandweerles

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

ochtend te hebben waarbij de
deelnemende leerlingen flink
aangemoedigd worden.
Hopelijk tot vrijdag bij ERASMUS
GOT TALENT!

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Komende week krijgt een aantal
groepen een brandweerles. De
kinderen leren dan over wat te

