kookworkshop.
Let op: vrijdag 3 februari moeten de kinderen
uit groep 4 om 8.30 uur op school aanwezig zijn.
Ben je te laat, kan je niet mee en blijf je op
school.

Kinderen voor kinderen middag
Vrijdagmiddag 24 februari is de jaarlijkse talentenmiddag. Dit jaar noemen wij
de talentenmiddag 'Kinderen voor kinderen middag'.
Een week voor de kinderen voor kinderen middag ontvangt u meer informatie. Houdt
in ieder geval deze middag vrij.

Feest in de klas
Juf Sabine van groep 3 viert
maandagmiddag 30 januari
haar verjaardag met de kinderen in haar groep. Die middag mogen kinderen een leuk
gezelschapsspel of speelgoed
meenemen waarmee de kinderen samen kunnen spelen.
Als uw kind op maandag overblijft, mogen de
spelletjes 's morgens al meegenomen worden.

Schoolfotograaf
Donderdag 9 februari komt de
schoolfotograaf. Na 15.30 uur is
het mogelijk om op de foto te
gaan met familieleden die (nog)
niet bij ons op school zitten.
Hiervoor kunt u zich vanaf

woensdag 1 februari inschrijven op het inschrijfformulier in de hal.

Fruit in de pauze
In het kader van het EUschoolfruit wordt de komende
week het volgende fruit geleverd:
dinsdag waspeen, woensdag appel en donderdag peer.

9 februari komt de fotograaf.
Tot aan de voorjaarsvakantie werkt Ellen
de ochtenden en op de middagen komt
Fadime.
Ná de voorjaarsvakantie heeft de speelzaal 1 peutergroep. De 2 groepen worden samengevoegd. Ellen en Erna zijn
de juffies.
Programma OUDERKAMER

Verlof
Woensdag 1 februari heeft juffrouw Carla v. Os verlof. Zij
wordt vervangen door juffrouw Mylène Starre.
Vrijdag 3 februari heeft juffrouw
Lia Tabeling verlof. Zij wordt dan
vervangen door juffrouw Marjan Streefkerk.

>> Peuternieuws <<
Dinsdagmiddag 31 januari is er weer een ouderbijeenkomst.
2 en 3 februari komen
kinderen van groep 6
het boek van de kleine
walvis voorlezen.
Zaterdag 4 februari, van 15.15 t/m 16.00 uur
is er de kindervoorstelling 'De kleine walvis'
in de bibliotheek in het centrum. .Voor 3 t/m
6 jarigen. De toegang is gratis, maar wel
eerst aanmelden, tel. 010-4343222

Maandag 30 januari is er een
voorlichting over gezondheid
en wellness en wordt er verteld
over producten van Kyani.

Data om
30 jan
9 feb
10 feb
20 feb

te noteren
MR-vergadering
Schoolfotograaf
Groepen 1 t/m 8 vrij
Rapportenavond

Jaargang 18
30 jan t/m 5 februari 2017

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

Donderdag 2 februari is er een
kijkmiddag op school. Om 15.30
uur zal uw kind vol trots het gemaakte werk laten zien. Ook
kunt u tijdens dit moment de
toetsen van uw kind inzien.

Rapportenweek
In verband met de hoeveelheid
ziekteverzuim van de leerlingen
zijn wij genoodzaakt om de rapportenweek te verzetten. Deze

is nu in de week van 20 februari.
Maandag de 20e is de rapportenavond.

Uitstapjes groep 4

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Donderdag 2 februari gaat
groep 4 in de ochtend naar het
stadhuis. Dit naar aanleiding
van ons taalthema 'de bruiloft'.
Vrijdag 3 februari gaat groep 4
naar de VOS voor een leuke

