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Welkom 
Amal Abdi groep 7 
 
Stedelijk Veldvoetbal Toernooi 
Jongens en meiden van groepen 5/6 en 7/8 kunnen meedoen aan het veldvoetbal toernooi van 
Rotterdam. Het toernooi zal gespeeld worden vanaf 25 maart t/m 28 april. Aanvang 14:00 uur. 
Afhankelijk van het aantal teams, maar de geschatte eindtijd is ongeveer 16:30 uur. Inschrijven 
kan t/m woensdag 7 maart. 
 
De indeling en het toernooischema zijn bekend in week 12. Je kunt je aanmelden bij jou juf of 
meester. Niet alleen de winnaars krijgen een prijs, maar er valt ook een prijs te winnen voor 
sportief meedoen: Fair Play & Respect Cup. De scheidsrechters geven elke wedstrijd een 
aantal punten per team. Hoe sportiever je bent hoe meer punten je verdiend. 
 
De organisatie probeert je zo veel mogelijk in te delen bij locaties bij jou in de buurt.  
 
Rapportgesprekken woensdag 21-02-18 
U krijgt vandaag een brief mee waarin staat hoe laat u op school wordt verwacht om het 
rapport van uw kind(eren) te bespreken.  
Op maandag 19 februari krijgen de leerlingen een kopie van het rapport mee zodat u dit thuis 
alvast kunt bekijken. 
 
Wijzigingen in vrije dagen  
In de schoolgids staat dat de school dicht is op 25 en 26 mei vanwege Hemelvaart. Dit klopt 
niet want Hemelvaart valt dit jaar in de meivakantie. De leerlingen hebben op deze dagen 
gewoon school. 
 
Extra vrije dagen: 
De volgende vrije dagen zijn i.o.m. de MR afgesproken: 
Woensdag 23 mei zijn de leerlingen vrij. 
Donderdag 12 en vrijdag 13 juli zijn de leerlingen vrij. 
 
Ouderkamer 
Belangrijke data 
Donderdag 15 februari om   8.30 uur:   Workshop voor de ouders met onze Schoolschrijver, 
Maranke Rinck. 
Dinsdag      20 februari om  8.30   uur: Project “Onwijze ouders”, samen met onze wijkagent, 
Wilco Berenschot. 
Donderdag  22 februari om 8.30   uur: Themabijeenkomst voor de ouders van de 
                                                             peuterschool,puberteit. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kalendermaand: februari 

woe 14  

do 15 08.:30 uur: Workshop voor de ouders met onze Schoolschrijver, Maranke 
Rinck. 
Onder gymtijd een clinic voor groep 3&4. 
Groep 3 naar de bibliotheek 

vr 16  

za 17  

zo 18  

ma 19 Alle leerlingen krijgen een kopie van het rapport mee. 

di 20 08:30   uur: Project “Onwijze ouders”, samen met onze wijkagent, Wilco 
Berenschot. 

woe 21 12.45-17.00 uur Rapportbespreking 
 
Uiterlijke inschrijving Schaken: kwalificatie The Final gr 5/6 – 7/8 

do 22 08:30  uur: Themabijeenkomst voor de ouders van de 
peuterschool,puberteit. 
Onder gymtijd een clinic voor groep 3&4. 

vr 23 Uiterlijke inschrijving Dammen: kwalificatie The Final gr 5/6 – 7/8 

za 24 Start  Voorjaarsvakantie 

 


