Alle hulp is welkom
bij onze SPORTDAG
Op vrijdag 22 april is onze jaarlijkse
sportdag bij voetbalvereniging Victoria’04 in de Broekpolder. Een aantal
ouders heeft zich hier al voor opgegeven maar we hebben nog
veel meer hulp nodig.
Wilt u deze dag meehelpen door een
groepje te begeleiden of door bij een onderdeel
te staan dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. De sportdag is om half één
afgelopen.
Alvast bedankt namens de sportdagcommissie.

>> Peuternieuws <<
M.i.v. 1 april is de speelzaal alle ochtenden
en middagen open (behalve woensdag).
De nieuwe groep wordt begeleid door juffrouw Erna. Deze groep is nu gestart en
heeft nog ruimte om te groeien.
Dus ouders van kinderen
in de peuterleeftijd zijn
van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. Opgeven kan al van 1 1/2 jaar.
Weet u iemand in uw omgeving? Vertel dan dit nieuws!

Inschrijven
Kijken in de klas
Maandag 11 april bent u om
15.30 uur weer van harte welkom op school. Uw kind laat
dan met alle plezier het werk
van de afgelopen tijd aan u
zien. De kinderen vinden dat
altijd heel leuk !!

Kranslegging
Dinsdagmiddag 19 april gaan
de kinderen van groep 5 t/m 8
een krans leggen bij het monument aan het Verploegh
Chasséplein.
Dit is in het kader van de jaarlijkse Dodenherdenking. Omdat 4 mei in de schoolvakantie valt doen wij dit
eerder.

Peuters die al op onze peuterspeelzaal zitten
en straks naar de basisschool gaan, moeten
nog wel ingeschreven worden op Vlaardingse Dagschool Erasmus. Hiervoor kan een
afspraak gemaakt worden met de directeur.

Verlof
Maandag 11 april heeft juffrouw Lia Tabeling
verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw
Marjan Streefkerk.
Vrijdag de 15e heeft juffrouw Sabine Veltman
verlof. Zij wordt dan ook vervangen door juffrouw Marjan Streefkerk.

Onze jarigen
Evi Hassfeld
Julia Kosten
Simone Meijs

13 apr
16 apr
16 apr

9 jaar
8 jaar
8 jaar

Data om
12 apr
13 apr
19 apr
19 apr
22 apr

te noteren
MR-vergadering
Spreekuur CJG
Start Eindtoets gr 8 (3 dagen)
Kranslegging gr 5 t/m 8
SPORTDAG bij Victoria’04

25 april t/m 6 mei

Meivakantie
19 mei

SCHOOLREIS (i.p.v. 12 mei)

Jaargang 17
11 t/m 17 april 2016

‘Is de aandacht van uw kind ook zo verdwenen
wanneer u voor wilt lezen?’
Uitnodiging
Themabijeenkomst Interactief voorlezen
Voor: ouders van peuters en groep 1 t/m groep 4
Datum: dinsdag 12 april 2016
Tijd: 13.30-15.00 uur
Plaats: Huijgensstraat 64

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?
De bijeenkomst wordt gegeven door Cathleen van Doornik,
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