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Communicatie verbeteren of beter zichtbaar worden met
uw bedrijf of organisatie? Jozet ondersteunt u graag.

De dodenherdenking neemt op
onze school een bijzondere
plaats in.Niet alleen om de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, maar
ook omdat wij destijds het monument aan het Verploegh Chasséplein geadopteerd hebben.
De adoptie loopt via groep 8 en
wordt dan ook elk jaar op dat
moment overgedragen aan
groep 7. In de afgelopen weken
is in de groepen 7 en 8 aandacht
besteed aan de Anne Frankkrant
en zijn er dvd’s bekeken over de
2e wereldoorlog. Op deze wijze
is er op onze school gewerkt aan
de gedachte dat hetgeen in de
Tweede Wereldoorlog gebeurd
is, nooit meer mag gebeuren.

Jozet | Krachtige communicatie
Jozet Niehof
M 06- 38 38 57 49
W www.jozet.nl

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Dodenherdenking
Op vrijdag 4 mei is het dodenherdenking. Dit jaar valt 4 mei midden
in de meivakantie en veel kinderen
en leerkrachten zijn dan op vakantie. Daarom gaan wij met de groepen 7 en 8 onder schooltijd op
donderdag 26 april de krans op
het Verploegh Chasséplein leggen. De tijd is 12.00 uur. We stellen het zeer op prijs als ook ouders meelopen. Van de kinderen
wordt overigens wel verwacht dat
ze met gepaste stilte meelopen.
Tevredenheidspeilingen
Beste ouders,
Na de meivakantie gaan wij tevredenheidspeilingen uitzetten onder
ouders, leerlingen van de bovenbouw en de leerkrachten van de
Vlaardingse Dagschool Erasmus.
Als school willen wij weten wat u
vindt van onze school. Bent u tevreden over de school? Dat horen
wij natuurlijk graag.

Ook verbeterpunten kunt u in deze enquete
aangeven.
De resultaten van de peilingen worden t.z.t. met
u gedeeld. Ook zal er een verbeterplan opgesteld worden in overleg met de medezeggenschapsraad van de Vlaardingse Dagschool
Erasmus. Samen werken we aan een prettige
leeromgeving en kwalitatief goed onderwijs voor
de kinderen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

Peuternieuws
Meivakantie van 27 april t/m 11 mei.
Maandag 14 mei zijn de kinderen weer van
harte welkom.
We starten dan het thema CIRCUS.
Onze jarigen:
Shayandra
7 mei
Dominique 9 mei

4 jaar.
4 jaar.

Nuriye van Gelderen
(Interim directeur)

Schoolfruit
Wij verzoeken alle ouders de kinderen een fruitig pauzehapje mee te geven.

Programma Ouderkamer
Week 17

Jarigen
groep 8
23 april
24 april
25 april
25 april
29 april

Ali
Aisha
Saad
Romamo
Gülcan

12 jaar
11 jaar
5 jaar
5 jaar
13 jaar

Ma 23 apr: Speelochtend. Samen taalspelletje doen.
Do 26 apr: Informatie over brandveiligheid.
Door brandweervrouw Sheila Huizer.

Data om alvast te noteren
27-4 t/m 11-5 Meivakantie

