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Huiswerkklas
Dit schooljaar gaan wij starten met huiswerkklas na schooltijd. Leerlingen krijgen de
mogelijkheid om voor vakken die ze nog moeilijk vinden extra ondersteuning te krijgen.
Dit kan voor rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden zijn.
Sinds gisteren krijgt een groepje leerlingen uit groep 7&8 huiswerkbegeleiding voor het
vak rekenen. Na de kerstvakantie krijgen leerlingen uit de andere groepen de
mogelijkheid om naar de huiswerkklas te gaan. De betrokken ouders worden door
middel van een brief hiervan op de hoogte gesteld. Voor meer informatie kunt u bij juf
Petra terecht.
Optreden Mozakoor zondag 25 november

Aanstaande zondag 25 november organiseert Podium Grounds het kinderevenement
‘An easy Sunday’ met o.a. livemuziek, een kinderdisco en diverse leuke workshops.
Het Mozakoor is gevraagd om daar een optreden te verzorgen van 13.00 tot 13.30
uur. Komen jullie kijken?! 
De entree is €5,00, maar voor kinderen tot 12 jaar is het gratis. De familiedag begint
om 12.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Voor meer informatie over het evenement, kunt
u kijken op deze website: www.grounds.nu
Uitje groep 7 en 8, maandag 26 november
Op maandag 26 november organiseert het kantoor van EY voor zo’n 50 kinderen uit
de bovenbouwklassen van het Rotterdamse basisonderwijs een bezoek. De groepen 7
en 8 van onze school zijn uitgekozen. Een bus haalt ons op bij school en brengt ons na
de lunch terug. De leerlingen krijgen een (volledig verzorgd) kijkje achter de schermen
en een introductie in de financiële wereld. Medewerkers van EY nemen leerlingen in
groepjes mee voor een tocht door hun kantoor, met opdrachten, quizjes en spelletjes.
Het kantoor is heel hoog en ligt aan de Boompjes, met mooi uitzicht J. We sluiten de
ochtend af met een gezamenlijke lunch met alle leerlingen, leerkrachten en EY’ers die
meedoen aan het programma.
Schoen zetten
Sinterklaas is weer in het land. En we hebben vernomen dat alle kinderen op
woensdag 28 november hun schoen mogen zetten!  Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
uiterlijk woensdag 28 november een schoen mee naar school neemt?
Buurtveiligheid en Buitenspeelplaatsen in het Nieuwe Westen
Het Erasmus MC doet onderzoek naar de buurtveiligheid en buitenspeelplaatsen in het
Nieuwe Westen. Wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid en
speelplaatsen in uw buurt? Door foto’s te maken kunt u meedoen aan ons onderzoek!
Het is de bedoeling dat u foto’s maakt van de meest veilige en onveilige plek in de
buurt. Ook kunt u een foto maken van de dichtstbijzijnde speelplaats en uw favoriete
speelplaats. Met deze foto’s zullen wij met de gemeente in gesprek gaan om de buurt
een stukje veiliger en leuker te maken!
Wij zijn op zoek naar moeders met kinderen van 0-8 jaar die foto’s willen maken voor
ons onderzoek. De eerste 60 deelnemers krijgen een VVV bon van 10 euro.

Wilt u meedoen aan ons onderzoek of heeft u vragen? Stuur ons dan een berichtje
(Whats-App) op 06-33270994 of stuur een email naar siger@erasmusmc.nl
Pietengym maandag 3 december
Op maandag 3 december zal er Pietengym gegeven worden aan groep 3 t/m 8. Sint
heeft vele hulppieten nodig om alle pakjes te bezorgen, dus moet er hard worden
geoefend. De kinderen kunnen daarmee hun Pietendiploma behalen. Om echte Pieten
van de kinderen te maken, zou het natuurlijk leuk zijn als uw zoon/dochter die dag
verkleed als Piet naar school komt. U bent van harte welkom om te komen kijken en/of
mee te doen. De les wordt gegeven in de gymzaal in de Heemraadstraat 60.
Tijd
08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur
13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur

Maandag
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Kalendermaand: November en December
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15.10 uur diploma-uitreiking leerling mediatoren

9.00 uur Oudercursus in de ouderkamer
Groep 7&8 gaan naar EY.
8.30 uur Wijkagent in de ouderkamer (project onwijze moeders)
15.00 – 16.00 naschoolse activiteit korfbal groep 3 t/m 5 (laatste keer)
Zwemtoernooi groep 5 t/m 8
Laatste dag juf Sharon

Pietengym groep 3 t/m 8
Sint komt op school

Alle leerlingen zijn vrij.
Start Kerstvakantie

