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Alle leerlingen zijn vrij! 
Vanaf donderdag 18 oktober t/m zondag 28 oktober zijn de leerlingen vrij. We 
verwachten iedereen maandag 29 oktober op school.  

Nieuwe juf in groep 3 
Zoals u weet heeft juf Sharon per 1 december 2018 een nieuwe baan en stopt zij met 
haar werkzaamheden op onze school. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij een 
nieuwe juf hebben gevonden die vanaf 1 december 2018 werkzaam is op onze school 
in groep 3. Haar naam is Wendy Duyndam. Juf Wendy zal vier dagen voor groep 3 
staan. Op de dinsdag blijft juf Els voor groep 3.  
 

U komt toch ook op visite in de groep? 
De eerste keer bent u te gast in de klas. 
In het kader van “Gast in de klas” wordt u in de groep van uw kind uitgenodigd om een 
les en/of activiteit bij te wonen van 5 t/m 9 november. 

Bij de deur van het lokaal van groep 1 t/m 6 hangt een intekenlijst van af maandag 29 
oktober. Hierop kunt u aangeven wanneer u een les wilt bij wonen. De leerlingen van 
groep 7&8 krijgen een brief mee op maandag 29 oktober waarop ouders kunnen 
aangeven wanneer ze komen. Wilt u dit woensdag 31 oktober weer aan uw kind 
meegeven? Daarna krijgen de leerlingen een antwoordstrook mee waarop staat 
wanneer de ouders van groep 7&8 worden verwacht. 

Te laat komen 

Gelukkig zijn de meeste kinderen deze week op tijd naar school gekomen. 

Denkt u eraan dat we na de herfstvakantie gaan handhaven op “te laat komen”? 

 Alle leerlingen die na 8.30 uur op school komen worden geregistreerd. Na 5 x te 

laat komen wordt er naar huis gebeld met het verzoek om erop te letten dat uw 

kind op tijd naar school komt. 

 Alle leerlingen die te laat komen worden door ons opgevangen. Ouders mogen 

dan niet meer mee naar binnen. De kinderen van groep 1&2 worden door ons 

naar de groep gebracht. Vanaf groep 3 gaan ze zelf naar de groep. 

 

Ouderkamer activiteiten                                                                                                      

Maandag                                                                                                                                              

8.30-9.30 uur koffieochtend                                                                                                                   

9.30-12.00 uur inloop/ ondersteuning les voor de ouders van de kinderen van de 

groepen 1,2 en 3.                                                                                                                        

Dinsdag                                                                                                                                  

8.30-10.00 Themabijeenkomst                                                                                                  

10.30-12.00 uur inloop/ondersteuning les voor de ouders van de groepen 1,2 en 3.                                                                                                              



 
 

12.45-15.00 uur Nederlandse taalles : niveau A1 t/m B1= programma Staatsexamen                                                                             

Woensdag 8.30-12.00 uur Nederlandse taalles: A1 t/m B1=programma Staatsexamen                                                                        

Donderdag 8.30-12.00 uur Nederlandse taalles: A1 t/m B1=programma Staatsexamen                                                                      

17.00-18.00 uur  Muziekles met meester Joao                                                                          

Plaats: muzieklokaal  (1e verdieping)                                                                                       

Vrijdag 8.30-9.30 uur koffieochtend (ouderkamer is tot 10.00 uur open)  

Voor vragen kunt u bij Fatma terecht (medewerker ouderbetrokkenheid)                                                                                  

                                                                                                                      

Stichting Meedoen Rotterdam 

Wil uw kind meedoen? Kom naar ons spreekuur. 

Stichting Meedoen Rotterdam en Jeugdsportfonds gaan steeds meer samen werken. 

U kunt voor meer informatie of voor hulp bij de aanvraag hier in de wijk terecht. 

Huis van de wijk Pier 80   Huis van de wijk De Nieuwe Gaffel 

Rösener Manzstraat 80   Gaffelstraat 63B 

3026 TV Rotterdam    3014 RC Rotterdam 

Dinsdag 09.30-11.30 uur   Vrijdag 09.30-11.30 uur 

Bel voor vragen naar 010-3163604 

Maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur 

 

Kalendermaand: Oktober 

 

woe 17  

do 18 Alle leerlingen zijn vrij 

vr 19 Alle leerlingen zijn vrij 

  Start Herfstvakantie 

ma 29 Intekenlijst bij groep 1 t/m 6 hangt naar de deur “Gast in de klas” 

di 30 8.30 uur “Ouders in Actie” project  Peuter&Co 

woe  31  

                      November 
do 01  

vr 02  

za 03  

zo 04  

ma 05 Start: Gast in de klas groep 1 t/m 8 

di 06 8.45 uur: Zorgbijeenkomst in de ouderkamer 

woe 07  

do 08  

vr 09 Eind: Gast in de klas groep 1 t/m 8 

 


