Nieuwsbrief jaargang 1 - nummer 2

Aanmelden voor digitale nieuwsbrief
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, sturen we tot de zomervakantie de
nieuwsbrief nog op papier én in de mail aan u toe. Vanaf de zomervakantie
verzenden we de nieuwsbrief alleen nog digitaal. We vragen u om uw
mailadres hiervoor door te geven.
Hoe kunt u zich hiervoor
aanmelden?
Op de website
www.vlaardingsedagschoolerasmus.
nl treft u op de homepagina in de
rechterkolom bij het kopje
'Nieuwsbrieven aanmelden' een
invulveld en inschrijfknop aan.
Wanneer u dit invult, komt uw naam
op een e-maillijst voor de
nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt
overigens alleen hiervoor gebruikt.
Onderaan de nieuwsbrief vindt u
altijd een mogelijkheid tot
uitschrijving van de nieuwsbrief.
Dus vergeet u niet aan te melden,
zodat u alle nieuws blijft ontvangen
en op de hoogte bent en blijft.
Alvast hartelijk dank!

Gevonden voorwerpen
Na het opruimen van de luizenzakken zijn er nogal wat spullen overgebleven. Deze liggen,
samen met alle overige gevonden voorwerpen, op de vide van onze school. Daar kunnen
ze tot en met vrijdag 2 juni opgehaald worden. Daarna worden de overgebleven spullen
weggegooid. Dus is uw kind iets kwijt, komt u dan vooral even kijken of het hierbij ligt.
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Tevredenheidsonderzoek
Denkt u eraan het tevredenheidsonderzoek in te vullen? Dat kan nog tot en met 17 juni
2018. U hebt het digitaal (dus via e-mail) ontvangen en kunt het ook digitaal invullen. De
leerlingen ontvangen een onderzoek op papier.
We laten u zo snel mogelijk weten wat de resultaten hiervan zijn. En, indien mogelijk, ook
al hoe we bepaalde punten willen verbeteren.

Nieuws uit de peuterspeelzaal
Ons laatste thema van dit schooljaar is: HET CIRCUS.
In de circustent kunnen de kinderen trucjes en kunstjes oefenen. We lezen circusboeken,
zingen liedjes en we knutselen veel.
Wilt u ons bellen om iets door te geven, dan kunt u ons bereiken op ons nieuwe
nummer: 06 27250509.

Programma ouderkamer
Week 22
Ma 28 mei:
Do 31 mei:

Voorlichting
oor
over slaapproblemen bij kinderen. Samen met de oudergroep
van Jennifer Timmer.
Tweede deel van de reanimatie cursus.
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Jarigen
De jarigen zijn:

29 mei

Jaylan Sint Jago

10 jaar

30 mei

Juf Marjolijn Voois

35 jaar

2 juni

Arda Kabasakal

8 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Noteert u dit alvast?
15 juni 2018
25 juni 2018

Leerlingen hele dag vrij
Leerlingen hele dag vrij

Copyright © 2018
Ons mailadres is:

info@vlaardingsedagschoolerasmus.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat uw kind(eren) op school gaan bij Vlaardingse Dagschool Erasmus.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal deze nieuwsbrief alleen nog digitaal verschijnen. U kunt u via de
website www.vlaardingsedagschoolerasmus.nl aanmelden voor deze nieuwsbrief.
Wilt u toch uitschrijven, dan kunt u dat doen via onderstaande knopu: nsubscribe from this list.
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https://us18.campaign-archive.com/?e=&u=a8990e5c5282f01ffe0a02b7c&id=56b6263218
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