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Verzoek voor verlof
Ouders die verlof willen aanvragen, moeten dat minstens 2 weken van tevoren schriftelijk (via een
formulier van de gemeente Vlaardingen) indienen bij de directie van Vlaardingse Dagschool
Erasmus.
Dit is een wettelijk voorschrift. Er is soms overleg nodig met de leerplichtambtenaar van de
gemeente en ook tijd nodig voor de administratieve afhandeling hiervan. We verzoeken u hiermee
rekening te houden.

In het geval van een calamiteit (bijvoorbeeld overlijden) kan er contact worden opgenomen met
de leerkracht of de directie.

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale
nieuwsbrief?
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen wij de nieuwsbrief alleen nog digitaal aan u
verzenden. Dit betekent dat wij uw mailadres dringend nodig hebben. U kunt dit via onze website
www.vlaardingsedagschoolerasmus.nl aan ons doorgeven. U vindt dit op onze homepagina in de
rechterbalk onder 'Aanmelden nieuwsbrief'.

Wanneer u zich niet aanmeldt voor de
nieuwsbrief, ontvangt u geen nieuwsbrief
meer. Dus meldt u zich alstublieft snel aan.
Dan bent u verzekerd van het laatste
nieuws!

Gezellig en zonnig
https://us18.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=a8990e5c5282f01ffe0a02b7c&id=585ed6864c
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afscheid van Ed
Simonis
Op 27 juni 2018 hebben wij met een gezellig
feest afscheid genomen van onze directeur
Ed Simonis. Hij gaat aan het einde van het
schooljaar genieten van zijn welverdiende
pensioen.

Het plein was gezellig aangekleed en er was

Meester Ed had een ijscokar van
Winzo geregeld.

een draaimolen voor de kleinsten. Elders
zaten de groteren boekjes en speelgoed te
verkopen op een kleedje. De ouders hadden
volop heerlijke hapjes gemaakt en er klonk
vrolijke muziek. Kortom... allemaal
ingrediënten voor een gezellig feest!

Ed Simonis had zijn familie en een aantal
andere gasten uitgenodigd. Iedereen genoot
van deze middag en meester Ed nog het
meest!!

Geen speech, toch een kort
bedankje.

Gezocht: oudercommissieleden peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal van de Vlaardingse Dagschool Erasmus zoekt ouders voor de
oudercommissie.
Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten; dat zijn de kernfuncties van de peuterspeelzaal.
Kinderen van 2 tot 4 jaar spelen met en leren van elkaar. Samen ontdekken zij de wereld om hen
heen.
Een oudercommissie kan hieraan een steentje bijdragen door samen met het team na te denken
hoe we het zo plezierig mogelijk kunnen maken voor de kinderen.Bovendien vinden wij het heel
belangrijk onze ouders goed te informeren, maar ook te raadplegen als dat nodig is. Samen
komen we altijd verder!

https://us18.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=a8990e5c5282f01ffe0a02b7c&id=585ed6864c
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Doet u mee? U bent van harte welkom!!!
U kunt u aanmelden via n.vangelderen@wijzer.nu of bij de pedagogisch medewerkers van de
peuterspeelzaal.
Met vriendelijke groet,
N. van Gelderen
Interim directeur

Feest in groep 4/5
Maandag 9 juli is het feest in groep 4/5. Juf
Marjolijn en juf Marjelle vieren dan hun
verjaardag.
's Morgens gaan we allemaal leuke activiteiten
doen en 's middags kijken we naar de musical.
Aansluitend van 14.00 uur tot 14.30 uur is er
gelegenheid om afscheid te nemen van juf Marjelle,
die na de vakantie op een andere school zal gaan
werken.

Allemaal bedankt!
Lieve ouders en leerlingen,
Na de zomervakantie ga ik een nieuwe uitdaging aan, ik ga namelijk op een andere school
werken. Dat vind ik heel leuk, maar ook best een beetje spannend. Bij deze wil ik jullie allemaal
bedanken voor de ontzettende leuke tijd hier op Vlaardingse Dagschool Erasmus, ik zal jullie
missen!
Juf Marjelle

Studiedag
Op maandag 25 juni 2018 had het team een
studiedag. Het onderwerp van deze dag was
kwaliteitszorg.
Alle teamleden hebben samen de resultaten
https://us18.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=a8990e5c5282f01ffe0a02b7c&id=585ed6864c
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geanalyseerd om zo de aanpak en zorg voor
komend schooljaar te verbeteren in de
groepen 1 tot en met 8. Het team heeft heel
hard gewerkt!

Nieuws uit de peuterspeelzaal
Wet IKK
Door de nieuwe wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) komen er steeds meer
veranderingen binnen de kinderopvang. Eén van de veranderingen is dat elk kind een eigen
mentor heeft. Deze mentor volgt de
ontwikkeling van het kind en is
eerste aanspreekpunt voor de
ouders.

Wat betekent dit precies?
De kinderen van de
peuterspeelzaal zijn verdeeld onder
Sascha en Erna. Wij zijn dus
allebei mentor van een aantal kinderen. De verdeling kunt u navragen wanneer u uw kind(eren)
naar de peuterspeelzaal brengt.

Programma
Maandag 9 juli is er een afsluiting van de oudergroep (Stichting Aanzet). Op deze ochtend
worden er activiteiten georganiseerd voor ouder en kind.
Het telefoonnummer van de peuterspeelzaal: 06 27250509.

Programma ouderkamer
Week 27
Ma 2 juli:

Inloop-ochtend.
Weekbrief lezen.

Do 5 juli:

Beweeg-activiteit.
Lopen naar de Broekpolder.

https://us18.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=a8990e5c5282f01ffe0a02b7c&id=585ed6864c
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Jarigen
De jarigen zijn:
2 juli

Giovanni, groep 2

6 jaar

3 juli

Isabella, groep 3

8 jaar

Natan, groep 5A

9 jaar

6 juli
8 juli

Jasper, groep 3

7 jaar

Nawal, groep 7

12 jaar

Zeren, groep 4

9 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Noteert u dit alvast?
5 juli 2018

Bedankdag

9 juli 2018

Afscheid groep 8

13 juli 2018

LAATSTE SCHOOLDAG: leerlingen zijn vrij vanaf 12.15 uur!

16 juli t/m 24 augustus 2018

Zomervakantie

27 augustus 2018

1e schooldag schooljaar 2018-2019

Copyright © 2018 Vlaardingse Dagschool Erasmus
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 knop: unsubscribe from this list.
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