gaat zij werken op de Ericaschool.
Wij danken juf Miranda voor haar
jarenlange inzet en prettige samenwerking en wensen haar veel succes
op de andere school.

Verlof
Maandag 29 februari heeft juffrouw Lia Tabeling
verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Marjan
Streefkerk.

Nieuwe meester
Als nieuwe leerkracht voor groep 6/7 verwelkomen we meester Eric van Schaik. We wensen
hem veel succes op onze school.

Aangepast sporten
Vrijdag 4 maart krijgen de kinderen van groep 8 les over
aangepast sporten. Ze ervaren
hierbij hoe het is om een lichamelijke beperking te hebben en
hoe je hiermee omgaat. Zo leren ze meer begrip te krijgen voor mensen met een beperking.

>> Peuternieuws <<
Deze week sluiten we het thema af met het maken van het geitje van eierkoek.
LET OP
Ons nieuwe telefoonnummer is: 06- 5240538.
Onze nieuwe openingstijden zijn:
De ochtend : 8.45 - 12.15 uur en
de middag : 13.15 - 15.45 uur

Onze jarigen
Noah Nasirkhan 25 feb
Mert Uçar
26 feb

Programma OUDERKAMER
Maandag 29 februari is er een inloopochtend. ALLE ouders zijn
hierbij van harte welkom!
In de Ouderkamer is er elke
week een activiteit voor ouders.
Gastvrouw is Munise.

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

Data om
1 mrt
9 mrt
23 mrt

te noteren
MR-vergadering
Spreekuur CJG
Wijzerdag: kinderen vrij

11 jaar
13 jaar

Jaargang 17
22 feb t/m 6 maart 2016

22 t/m 26 februari

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

Met een leuke en gezellige
“Erasmus got talent” zijn we de
voorjaarsvakantie in gegaan. Deze duurt t/m 26 februari.
Maandag de 29e hopen we iedereen weer uitgerust op school terug te zien.

Geen schoolfruit
De eerste week na de voorjaarsvakantie is er geen schoolfruit.

We vragen de ouders hun kind
dan voor in de kleine pauze zelf
een fruithapje mee te geven. Let
wel: het is niet bedoeling dat de
kinderen snoep e.d. in de pauze
eten.

Afscheid juf
Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Vrijdag was de laatste werkdag
van juf Miranda bij ons op
school. Na de voorjaarsvakantie

