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Welkom 
Donderdag start Nisa Kaya in groep 1-2 B. We wensen haar veel plezier bij ons op school. 
 
Gym op vrijdag 1 juni 
Afgelopen maandag was er geen gym. In plaats daarvan is deze week één keer op vrijdag gym 
voor de groepen 3 tot en met 8. Vergeet je gymkleding niet. Groep 3 start vrijdag 1 juni met gym. 
Zij moeten vrijdag om 8.20 uur bij de gymzaal staan. 
 
Ons Kinderkoor gaat weer zingen 
Op zondag 03 juni organiseert Podium Grounds een festival met o.a. livemuziek, dans etc. . Ons 
Mozakoor en onze Mozaband mogen op die dag een optreden verzorgen! 
U bent van harte welkom om naar ons te komen kijken en luisteren. Tussen 14.00-14.30 uur 
treden wij op. Adres: Coolhavenkade. Het is aan het water. 
 
Privacywetgeving 
Afgelopen vrijdag 25 mei is het privacywetgeving in gegaan. Wat betekent dat? Dat betekent 
onze stichting Kind en Onderwijs Rotterdam zich houdt aan deze wetgeving. Wilt u meer 
informatie hierover dan vindt u dit terug op de website van Kind en Onderwijs Rotterdam: 
www.kindenonderwijsrotterdam.nl 
Wat betekent dat bij ons op school? Dat wij vertrouwelijk omgaan met de gegevens van uw kind 
en u. Als een instantie naar school belt en om een telefoonnummer van een ouder vraagt, zullen 
wij eerst altijd aan u vragen of wij die mogen doorgeven. 
Foto’s maken valt ook hieronder. Bij inschrijvingen vragen wij aan ouders of de gemaakte foto’s 
op onze website / facebook mogen of niet. Ook ouders maken heel vaak foto’s tijdens activiteiten. 
Wij adviseren ouders om de gemaakte foto’s niet zomaar op een eigen facebook te plaatsen 
zonder toestemming van de andere ouder. 
 
Slagwerk voor groep 3&4 
Vandaag hebben de groepen 3 en 4 een leuke workshop gehad 
over Slagwerk van het SKVR. We hebben geleerd over 
verschillende slaginstrumenten en waar ze vandaan komen. We 
hebben gehoord hoe ze klinken en natuurlijk mochten we ook zelf 
aan de slag.  
U kunt zelf ook een keer een les doen met uw kind op de locatie 
van het SKVR. Kijk voor meer informatie op 
www.skvr.nl/onderwijs.  
 

Ijs! 
Gisteren hebben alle leerlingen een ijsje gekregen om 
even af te koelen in dit warme weer.  
 
Logopedie 
afgelopen periode was er geen logopedie omdat juf 
Paula een ongeluk heeft gehad. Voorlopig komt zij 
nog niet. Gelukkig zien we vanaf a.s. vrijdag weer een 
bekend gezicht. Juf Zahra komt op woensdag en 
vrijdag tijdelijk terug zodat logopedie door kan     
gaan. Zij start vanaf a.s vrijdag 1 juni. 

http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/
http://www.skvr.nl/onderwijs


 
 
 
De vreedzame school in groep 4 
Vorige week zijn we begonnen met blok 6: We zijn allemaal anders. In 
groep 4 werken we over familie. Wij verzamelen familiefoto’s die we 
ophangen op het prikbord in de gang. Zo zien we dat alle families uit 
verschillende samenstellingen bestaan. Ook mogen de kinderen iets 
meenemen van thuis wat hoort bij het kind of bij de familie. We maken 
dan een familietafel in de klas en de kinderen kunnen iets over hun 
voorwerp vertellen.  
De kinderen uit groep 4 nemen ook een interview af bij iemand uit de 
familie. De vragen hebben ze afgelopen vrijdag mee naar huis gekregen. 
Het blad met de antwoorden moet uiterlijk aanstaande vrijdag 1 juni mee 
terug naar school zijn genomen.  

 
Afsluiting met De Schoolschrijver 
Op maandag 4 juni is de feestelijke afsluiting van ons project met onze 
Schoolschrijver Maranke Rinck. U bent allen van harte uitgenodigd om 
vanaf 13.45 mee te kijken op het voorplein.  
 

Ouderkamer 
Belangrijke data: 
Donderdag 28 juni ouderfeest. Hierover krijgt u binnenkort meer 
informatie. 
Contactpersoon: Fatma (medewerker ouderbetrokkenheid) 
 
 

Avond4daagse 2018, 18 juni t/m 
21 juni 
Beste ouders, 
inschrijven voor de avond4daagse kan deze week nog via het formulier dat u 
vorige week van ons heeft ontvangen. Er moet dan gelijk betaald worden (€ 
2,50) voor de medaille.  
Start : 19.00 uur Heemraadsplein (verzamelen om 18.45 uur)  
Denk aan :Goede wandelschoenen, drinken en begeleiding van ouders                               

Contact persoon : Fatma                                                                                            
  

Kalendermaand: Mei en juni 
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