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Nieuwe leerplichtambtenaar
In een volle ouderkamer hebben onze ouders kennis gemaakt
met de nieuwe leerplichtambtenaar Ibrahim el Koubai. Hij heeft
de verzuimregels met de ouders doorgenomen. Daarna was er
tijd om vragen te stellen. Het was een zeer geslaagde ochtend!!!
Vandaag krijgen de leerlingen de regels over schoolverzuim en
de leerplichtwet nog een keer mee naar huis.

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?
Aanpassing in de vrijwillige ouderbijdrage
In de vorige nieuwsbrief stond niet vermeld dat kamp alleen voor groep 8 is.
In overleg met de MR is het bedrag voor het schooljaar vastgesteld op :
Kamp ( alleen voor groep 8)
€ 60,00 per leerling
Schoolreis
€ 40,00 per leerling
Overige activiteiten
€ 10,00 per leerling

Schoolbibliotheek
Op dinsdag 4 en donderdag 6 september is de schoolbibliotheek weer van start gegaan. Op de
dinsdag lenen de groepen 5-8 en op de donderdag lenen de groepen 1-4 een boek. Deze
boeken mogen ze naar huis meenemen, maar om de twee weken moeten de boeken weer
teruggebracht worden naar de school. Dit betekent dat deze week dinsdag 18 september
(gisteren) en donderdag 20 september (morgen) de kinderen hun boek weer moeten
terugbrengen en een ander boek kunnen uitkiezen.
Bij vernieling € 2,- en bij vermissing €5,- van een boek zullen er kosten in rekening gebracht
worden.
Voor vragen kunt u bij Fatma of bij één van onze biebouders terecht.
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Laatste dag Sport Experience!

Groep 5&6 hebben een culturele activiteit.

