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Nieuwe leerplichtambtenaar 
Gisteren is Ibrahim el Koubai bij ons in de ouderkamer geweest. 
 
 

Sport Experience 2018 
Van 12 t/m 21 september kun je in Delfshaven en het Centrum van Rotterdam gratis 
kennismaken met heel veel verschillende sporten tijdens de Sport Experience! Boksen, 
boomklimmen, tennis, hockey, voetbal, snorkelen, yoga en ga zo maar door! 
 
Hoe doe je mee? 
Op school heb je een pas aan een keycord (een soort ketting) gekregen. Met deze pas kun je 
bij de verschillende sporten ‘inchecken’. Je hebt ook een programmaboekje gekregen waarin je 
alle sporten terug kan vinden. Je mag zo vaak mee doen als je wilt! Zorg er wel voor dat je 
altijd je pas meeneemt.  
Maar dat is nog niet alles! Wil jij kans maken op één van de prijzen tijdens de Sport 
Experience? Ga dan naar de pagina Registreren op de website www.sportexperience2018.nl 
en vul hier je gegevens in. Zo maak je kans op een half jaar gratis lidmaatschap bij een 
sportvereniging. Dus waar wacht je nog op, registreer je snel!  
 
Contact 
Sportbedrijf Rotterdam 
Email: info@sportbedrijfrotterdam.nl 
Tel: 010-8080880  
 
Als school kunnen we ook nog een prijs winnen. De school waarvan naar rato de meeste 
kinderen bezoekjes brengen aan sportclubs, wint een sportieve prijs waar heel de school 
plezier van heeft. Sport je mee?  
 
Typen 
Vorig schooljaar is er een informatiebijeenkomst in de ouderkamer geweest. Er zijn toen ouders 
geweest die hebben aangegeven dat ze hun kind hiervoor willen opgeven.  
Daarom krijgen de leerlingen van groep 6&7 een brief mee naar huis. 
 
De kosten zijn standaard € 120,00. Voor onze school hebben ze een speciale prijs gemaakt 
van € 50,00. Als ouders van andere groepen hun kind ook willen opgeven, kunt u bij juf Petra 
een folder / inschrijfformulier ophalen. 
 
Pennen, schriften, potloden 
Alle kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar nieuwe schoolspullen zoals pen, potlood, 
schriften etc. Wij gaan er vanuit dat zij zuinig zijn op hun spullen net zoals thuis.  
Helaas gebeurt het nu al dat kinderen schoolspullen kwijt raken. Dit betekent dat u als ouder 
een brief krijgt waarin wordt verzocht om geld mee te geven zodat wij nieuwe schoolspullen 
kunnen regelen. De prijzen zijn: 

 Potlood        € 1,00 

 Pen              € 1,50 

 Gym             € 0,50 

 Schrift          € 1,00 

 Werkboek    € 2,00 
 

 

http://www.sportexperience2018.nl/
mailto:info@sportbedrijfrotterdam.nl


 
 
 
 
Kunstklas Kinderatelier 
Ben je tussen de 6 en 10 jaar oud en vind je schilderen, tekenen leuk en wil je daar graag les in 
krijgen? Geef je dan op. Voor meer informatie http://www.kinderatelierpunt5.nl/de-kunstklas 
 
 

 
Kalendermaand: september 

 
Woe 12 De school is dicht.  

Start Sport Experience!  

Do 13  

Vr 14  

Za 15  

Zo 16  

Ma 17  

di 18 8.30 Leerplichtambtenaar in de ouderkamer (kennismaken met de nieuwe 
LPA) 

woe 19  

do 20  

vr 21 Laatste dag Sport Experience!  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25 Groep 5&6 hebben een culturele activiteit. 

woe 27  

do 28  

vr 29  

za 30  
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