Kinderen vrij
In verband met de studie- en verlofregeling van de leerkrachten zijn alle kinderen
vrijdag 7 oktober vrij. Die dag is er
dus geen school.

Verlof

Onze jarigen
Taha Demirtas
Aylin Cikotic
Dzheyda Konali
Fleur Sonneveld
Nada Alrifai

3 okt
6 okt
7 okt
7 okt
9 okt

Woensdag 5 oktober heeft juffrouw Carla v. Os
verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Mylène
Starre.

Data om
BSO / Overblijf
Daniëlle is aankomende week op vakantie. Haar uren worden door andere collega’s overgenomen.
Af- en aanmeldingen voor de overblijf kunt u dagelijks tot 11.00 uur
doorgeven:
per telefoon 06-272 505 09 of mail
erasmus@kinderopvangmaassluis.nl
Tot 8.45 uur kunt u het ook doorgeven bij de
BSO.

>> Peuternieuws <<
Maandagmiddag 3 oktober is
er weer ouderbijeenkomst
in de Ouderkamer. Het onderwerp is: Groei en ontwikkeling. Een interessant onderwerp.
Donderdag 6 oktober viert juf Erna d'r verjaardag.
We gaan in ieder geval wat lekkers maken en de
rest is een verrassing.

7 okt
13 okt

te noteren
Groepen 1 t/m 8 vrij
Boekenmarkt
17 t/m 21 oktober

Herfstvakantie

11 jaar
8 jaar
7 jaar
8 jaar
5 jaar

Jaargang 18
3 t/m 9 oktober 2016

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

Maandag 3 oktober is de start
van de Kinderboekenweek op
school. Tot en met 13 oktober
worden er in en buiten de school
allerlei activiteiten gehouden die
passen bij het thema "voor altijd
jong". Zo gaan we onder andere
naar de Soenda om oud Hollandse liedjes te zingen voor de
opa's en oma's daar en gaan
kinderen uit de hogere groepen
spelletjes spelen met de bewoners.

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

De rest van de activiteiten en
de resultaten van ons werk willen we presenteren op donderdag 13 oktober vanaf 13.45 uur
tijdens een afsluiting waar ouders en opa's en oma's natuurlijk van harte welkom zijn.
Op 13 oktober om 15.30 uur is
er ook een boekenmarkt op de
vide waar ouders en kinderen
voor een klein bedrag boeken
kunnen kopen.

