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Studiedagen/Roostervrije dagen 
Er is nog een wijziging gekomen in de vrije dagen.  
 

Studiedag 18-10-18 Studiedag 05-03-19 

Roostervrije dag 19-10-18 Studiedag 18-04-19 

Rooster vrije dag 21-12-18 Studiedag 06-06-19 

Rooster vrije dag 07-01-19 Roostervrije dag 07-06-19 

Studiedag 08-01-19 Roostervrije dag 18-07-19 

Roostervrije dag 04-03-19 Roostervrije dag 19-07-19 

 

 
Activiteiten in de zomervakantie 
Eten!  23 t/m 26 juli  
Delfshaven op ‘t menu  
Ben je tussen de 8 en 14 jaar oud, wil jij weten waar eten vandaan komt en de tips en trucs 
krijgen om zelf een gezonde maaltijd te bereiden en meedoen aan een kookwedstrijd? Meld je 
dan snel aan voor Delfhaven op ‘t menu!  
Voor meer info kun je contact opnemen met  
Tijdens Delfshaven op ‘t menu leer je in de week van 23 t/m 26 juli, door verschillende 
workshops; - waar het eten vandaan komt; - hoe je het eten kunt bereiden; - hoe je met een 
klein budget boodschappen kunt kopen; - hoe je een gezonde maaltijd kunt maken.  
Delfhaven op ‘t menu!  
Aan het einde van deze week is er een kookwedstrijd waarbij een jury het beste groepje de titel 
Masterchef van Delfshaven geeft! De maaltijden worden daarna samen met familie/vrienden 
opgegeten.  
Ben je tussen de 8 en 14 jaar oud en wil jij deelnemen? Geef je dan op met naam, leeftijd, e-
mailadres en telefoonnummer bij onderstaande personen.  
Exacte tijden en informatie volgen bij aanmelding.  
Delfshaven Masterchef.  
Sandra van den Assem SvdAssem@wmoradar.nl 06-36022516  
Hilda van Reeuwijk HvReeuwijk@wmoradar.nl 06-40039571  
Ouders opgelet! Ook een passie voor koken? Help dan bij verschillende activiteiten mee, 
tijdens Delfshaven op ‘t menu en geef het aan via de jeugd- en gezinscoaches via 
bovenstaande gegevens 
 
Jeugd vakantiepaspoort 
Alle leerlingen krijgen vandaag een jeugd vakantiepaspoort mee naar huis. 

Laatste schooldag 
Dit is de laatste Mozamemo van dit schooljaar. Alle leerlingen zijn vanaf donderdag 12 juli vrij. 
We wensen alle ouders / verzorgers en leerlingen een hele fijne vakantie toe. 
We zien elkaar weer op maandag 27 augustus. 
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