gaan, dan blijven de kinderen die dag
gewoon tot half 1 op school. Daarna zijn
de kinderen dan vrij. Wanneer de sportdag wordt afgelast wordt dit vanaf 8 uur ’s
morgens vermeld op de website
www.vlaardingsedagschoolerasmus.nl
en op facebook en klasbord.

Eindtoets groep 8
Dinsdag 19, woensdag 20
en donderdag 21 april is
het zover. Groep 8 maakt
de centrale eindtoets. Drie
ochtenden zullen zij keihard werken en hun best doen!
De kinderen mogen tijdens de toetsen wat te
drinken en te snoepen meenemen. Geen energiedrankjes en zakken vol snoep. Gewoon een
klein beetje.
Goed ontbijten en op tijd naar bed zijn altijd belangrijk maar zeker tijdens deze dagen. De kinderen moeten zich lang concentreren.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat ze hun best
doen en weten dat ze het kunnen. Nu al trots op
jullie groep 8!
Op donderdagmiddag zullen we de 3 dagen
toetsen afsluiten met een speelgoed/filmmiddag.
De kinderen mogen deze middag eigen speelgoed meenemen.

Kranslegging
Op dinsdagmiddag 19 april gaan
de groepen 7 & 8 naar het oorlogsmonument aan het Verploegh
Chasséplein. Hier zullen zij samen met de leerkrachten stil

staan bij de slachtoffers van de 2de wereldoorlog en bij de slachtoffers van alle andere
oorlogen/ geweldmisdaden die er op dit moment gebeuren. Ook zullen zij een krans
neerleggen bij het monument.

Onze jarige
Ali Karaosmanoglu 23 apr 10 jaar

Klassenfilm
Op maandagmiddag 18
april gaan de groepen 6
(samen met groep 5/6 van
de Stationsstraat) onder
schooltijd naar de film in de
JT bioscoop. Dit is in het kader van het cultuurprogramma van KADE40. We hopen op
een leuke voorstelling.
Groep 5 heeft die middag gewoon les op
school.

Verlof
Maandag 18 april heeft juffrouw
Lia Tabeling verlof. Zij wordt
vervangen door juffrouw Marjan
Streefkerk.

>> Peuternieuws <<
Koningsspelen.
Vrijdag 22 april a.s. doen alle peuters mee
aan onze sport- en speldag. Dit is van 8.45 u
t/m 10.45 uur.
Meivakantie is van 22 april, 10.45 uur t/m 8
mei.
Jarige peuter: Carli 17 april.

Data om
19 apr
19 apr
22 apr

te noteren
Start Eindtoets gr 8 (3 dagen)
Kranslegging
SPORTDAG bij Victoria’04

25 april t/m 6 mei

Meivakantie
11 mei
16 mei
19 mei

Spreekuur CJG
Tweede Pinksterdag: vrij
SCHOOLREIS

Jaargang 17
18 t/m 24 april 2016

Vrijdag 22 april SPORTDAG
Bloemstukken
Abonnementen
Bloemenbesteldienst
Bruidswerk
Rouwwerk
Huijgensstraat 53
3131 WK Vlaardingen
010 - 4344940
06 - 48119034
mbouhuizen@gmail.com

Alle kinderen verzamelen zich in
sportkleding tussen 9.00 uur en
9.15 uur bij voetbalvereniging
Victoria’04, Adres: Kooikersweg
3. De hoofdingang bevindt zich
aan de BROEKPOLDERWEG,
waar hun leerkracht op hen
wacht.
Het sportveld ligt op een open
terrein en het kan al bij een beetje wind snel fris worden. Denk
aan voldoende kleding voor uw
kind. Wilt u verder aan uw kind
een lunchpakket en voldoende
drinken meegeven?
Nu nog hopen op mooi weer dan
zal het zeker een geslaagde
sportdag worden. Om HALF 1 is
de sportdag afgelopen en kunnen
de kinderen weer worden opgehaald.
Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Uitleg
Maandag 18 april na schooltijd
is er voor ouders die meehelpen met de sportdag uitleg
over de spelonderdelen. Op de
Stationsstraat gebeurt dit door
juffrouw Marian in groep 5/6
en op de Huijgensstraat door
juffrouw Sabine in groep 3.
N.B. Mocht de sportdag wegens slecht weer niet door-

