Vlaardingen, December 2019
Aan alle ouders, verzorgers en belangstellenden,
Als we terugkijken op de maand december op IKC Erasmus dan is er een hoop gebeurd. Aan het
begin van de maand is juf Mehtap gestart in groep 3 op de woensdag, donderdag en vrijdag. We zijn
ontzettend blij met haar. Juf Mehtap is een oude bekende van de stichting Wijzer want ze heeft al
eerder op basisschool de Wereldwijzer gewerkt. Wij heten haar van harte welkom.
December stond ook in het teken van de Sint; helaas was het dit jaar een hele rustige Sint want zijn
Pieten waren ziek. Sint heeft beloofd er volgend jaar een heel groot feest van te maken.
Ons project Jeelo stond in
het teken van omgaan
met geld. Met de
kinderen is er besloten
een schoolmarkt te
houden om geld in te
zamelen voor de
Voedselbank. Door zelf
spulletjes te maken en
speelgoed wat niet meer
gebruikt wordt te verkopen heeft de school € 400 opgehaald. FANTASTISCH!!!. In januari
overhandigen we de cheque aan de Voedselbank. Dit had niet gekund zonder alle mensen die op de
schoolmarkt geweest zijn om iets te kopen. Hartelijk dank daarvoor.
IKC Erasmus heeft al een beetje geproefd van het echte wintergevoel door
met de hele school een dagje te gaan schaatsen. Een groot succes waarbij
ouders en kinderen met elkaar op de schaatsbaan stonden en na afloop
een lekker kopje chocomel gedronken hebben.
Onze laatste gezamenlijke activiteit was het met elkaar vieren van kerst.
De ouders hadden heerlijke lekkernijen gemaakt om in de klas en met de
ouders te eten. Iedereen had zich mooi aangekleed, de klassen versierd
om met elkaar feest te vieren. Onder het genot van een hapje en een
drankje, luisterend naar de fantastische stem van Kim, hebben we het jaar
mooi met elkaar afgesloten.
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Na de vakantie starten we met ons project: “Zorgen voor jezelf en anderen". Dit openen we
met elkaar op dinsdag 7 januari met een gezamenlijke work out met “Vlaardingen in
beweging".
16 januari komt de schoolfotograaf. Hier krijgt u nog bericht van.

Voor nu wenst het team van IKC Erasmus u een fijn kerstfeest en de beste wensen voor 2020. We
hopen u maandag 6 januari allemaal weer te zien.
Hartelijke groet,
Sandra Lewis en het team van IKC Erasmus

