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U komt toch ook op visite in de groep? 
In de afgelopen jaren hebben we met huiswerklassen gewerkt. Helaas werd de 
opkomst van ouders steeds minder. We willen het dit jaar op een andere manier doen. 
Er zijn 3 momenten waarop we ouders uitnodigen om in de groep te komen. Zet u de 
data alvast in uw agenda: 
1e keer: de week van 5 t/m 9 november 2018 
2e keer: de week van 14 t/m 18 januari 2019 
3e keer: de week van 18 t/m 22 maart 2019 
 

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 woensdag 17 oktober waarop ouders kunnen 
aangeven wanneer ze komen. In de week na de herfstvakantie krijgen de leerlingen 
een antwoordstrook me waarop staat wanneer de ouders van groep 7&8 worden 
verwacht. 

Vanuit de MR: 

Te laat komen. 

Gelukkig komen de meeste kinderen op tijd naar school. Helaas zijn er ook kinderen 

die dagelijks te laat komen. Dit is vervelend voor hen en ook voor de leerkrachten want 

de lessen beginnen om 08.30 uur. 

Daarom voeren we de volgende regels in: 

 Alle leerlingen die na 8.30 uur op school komen en dus te laat zijn, 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. 

Vanaf morgen zullen we u helpen herinneren dat op tijd komen belangrijk is. Na de 

herfstvakantie handhaven we de deze regels.  

Als de school uit is! 

Als de school uit is, sturen we de leerlingen naar huis zodat ouders weten dat de 

leerlingen uit zijn / thuis zijn. Als de school uit gaat staan de leerkrachten nog even op 

het plein. 

Veel kinderen gaan na schooltijd op het voorplein spelen. In verband met de veiligheid 



 
 

van de kinderen is het belangrijk dat u weet dat dit een openbaar speelterrein is en dat 

de school hiervoor niet verantwoordelijk is. Gelukkig zijn er veel ouders aanwezig die 

toezicht kunnen houden maar het blijft een verantwoordelijkheid van de ouder zelf na 

schooltijd. 

Ouderkamer                                                                                                                                  

Op dinsdag 16 oktober om 8.45 uur komt Mounia van het WMO-RADAR naar de 

ouderkamer. Zij zal die dag aan de ouders vertellen wat haar functie is binnen het OOG 

Project: Onderwijs Ondersteunend Gedrag voor ouders.                                                          

We hopen op een hoge opkomst! 

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 10  

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14  

ma 15  

di 16 8.45 uur gast in de ouderkamer  

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 

 


