workshop. De kinderen moeten die dag dan om
8.30 uur op school te zijn, zodat we op tijd bij het
college VOS kunnen zijn.

Gymkleding
Wij vinden dat kinderen in gymkleding én gymschoenen moeten gymmen.
Dit voor de hygiëne en veiligheid. Wilt u
hier zorg voor dragen?

Onze jarigen
Jelle van der Meulen
Sara Ozakar
Pawel Pala
Mohammed Uslu

7 mrt
7 mrt
10 mrt
10 mrt

Jarige juf
Donderdag 9 maart is juf Carla van
Os jarig. Dus op die dag is er feest
in groep 7.

Verlof
Dinsdag 7 maart heeft juffrouw Sabine
Veltman verlof. Zij wordt vervangen door
juffrouw Fifi Troenodjojoto.
Woensdag 8 maart heeft juffrouw Carla
v. Os verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Marjan Streefkerk
Vrijdag 10 maart heeft juffrouw Lia Tabeling verlof.
Zij wordt dan ook vervangen door juffrouw Marjan
Streefkerk.

Af- en aanmelden voor de overblijf
Af- en aanmeldingen voor de overblijf
kunt u tot 11.00 uur doorgeven per telefoon 06-27250509, bij géén gehoor
graag voicemail inspreken) of per mail
erasmus@kinderopvangmaassluis.nl.

Data om
20 mrt
21 mrt
3 apr

te noteren
MR-vergadering
Open Dag
Groepen 1 t/m 8 vrij

12 jaar
6 jaar
11 jaar
8 jaar

Jaargang 18
27 feb t/m 12 maart 2017

27 feb t/m 3 maart
Bloemstukken
Abonnementen
Bloemenbesteldienst
Bruidswerk
Rouwwerk
Huijgensstraat 53
3131 WK Vlaardingen
010 - 4344940
06 - 48119034
mbouhuizen@gmail.com

Voorjaarsvakantie
Met een leuke en gezellige
“Kinderen voor kinderen”-middag
zijn we de voorjaarsvakantie in
gegaan. Deze duurt t/m 3 maart.
Maandag de 6e hopen we iedereen weer uitgerust op school terug te zien.

Groep 4
Dinsdag 7 maart is juf Marjelle in
groep 4 en donderdag 9 maart

juf Renée. In verband met de
studie van juf Renée zijn de
werkdagen voor één keer gewisseld.

VOS-project kookworkshop
Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Vrijdag 10 maart gaan de kinderen van groep 4 weer naar
het college VOS voor een kook-

