Fruit in de pauze
De schoolfruitlevering voor de komende week: dinsdag: waspeen,
woensdag: komkommer en donderdag: appel.
Let op: in de week van 10 april is de
laatste levering van het EU schoolfruit. Met ingang van 17 april dienen de kinderen weer 5x
per week zelf fruit mee te nemen.

Voetbalkampioenschap Vlaardingen
De jongens van groep 7 en 8 hebben afgelopen
woensdag een geweldige prestatie geleverd.
Een paar maanden geleden waren
ze tijdens het schoolvoetbal poulewinnaar geworden. Woensdag werden de finalepoules gespeeld. Na
twee keer 0-0 en een 1-0 zege
stonden ze in de finale.
In de finale kwamen de Erasmusboys met 1-0 voor. Helaas
was de vreugde te groot en
kregen we ons eerste doelpunt
tegen. Eindstand: 1-1. Het nemen
van strafschoppen ging minder goed.
Een tweede plaats van ongeveer 30 deelnemende elftallen is natuurlijk erg knap. Mannen
gefeliciteerd!

Verlof
Woensdag 5 april heeft juffrouw Carla
v. Os verlof. Zij wordt vervangen door
juffrouw Marjan Streefkerk.
Vrijdag 7 april heeft juffrouw Lia Tabeling
verlof. Zij wordt dan vervangen door juffrouw Marjan Streefkerk.

>> Peuternieuws <<
Onze jarige peuters
Jana Kwara
Mahamed Abdukadir
Saad Mahmud
Romano van Saus

5 april
17 april
24 april
25 april

4 jaar
3 jaar
4 jaar
4 jaar

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.
Tot 8.45 uur zijn we ook aanwezig in het BSO
lokaal om het mondeling door te geven.

Onze jarigen
Melissa Vink
Pascalle Koopman

Data om
3 apr
14 apr
17 apr
18 apr

8 apr 12 jaar
9 apr 10 jaar

te noteren
Groepen 1 t/m 8 vrij
Goede Vrijdag: vrij
Tweede Paasdag: vrij
Start Eindtoets gr 8 (3 dagen)

24 april t/m 5 mei

Meivakantie

Jaargang 18
3 t/m 9 april 2017

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

Maandag 3 april is er voor alle
leerkrachten een teamdag. Dan
is er geen school en zijn de kinderen vrij.

Hulp gevraagd
voor onze Sportdag
We zijn op zoek naar ouders of
bekenden die willen meehelpen
bij onze sportdag op vrijdag 21
april. Wilt u deze dag meehelpen

dan kunt u zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind.
Alle kinderen worden deze dag
tussen 9.00 uur en 9.15 uur bij
voetbalvereniging Victoria ’04
verwacht. De sportdag is rond
13.15 uur afgelopen.

Judolessen
Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Donderdag 6 april hebben de
volgende groepen judoles:
1/2B, 4, 5, 6 en 7.

