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De schoolfotograaf 

Op vrijdag 20 maart komt de schoolfotograaf naar onze school. Ook 

worden op deze dag de foto's van broers en zussen gemaakt. U hoeft hier 

niet bij te zijn. Wilt u er wel voor zorgen dat uw kind er weer prachtig 

uitziet?  

De markt 

De groepen 1 en 2 werken alweer 2 weken aan het thema ‘Ik ga naar de markt’. Wij gaan 

op 12 maart een bezoekje brengen aan de markt bij pier 80. Wilt u met ons mee? Geef u 

dan op bij de juf!  

Leesbevordering 

De leeslijst van de Nederlandse Kinderjury 2020 is weer 

samengesteld. In de periode van 2 maart tot en met 10 mei is het 

de bedoeling dat kinderen tussen de 6 en 12 jaar zoveel mogelijk 

boeken uit deze leeslijst lezen. Van 11 tot en met 17 mei kan 

iedereen zijn of haar stem uitbrengen op het leukst gelezen boek. 

Doet u thuis ook mee samen met uw kind? 

U kunt de leeslijst vinden op: https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/  

Is uw kind al lid van de bibliotheek?  

Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid van de bibliotheek kunnen worden? Kinderen 

kunnen dan onbeperkt materialen lenen per jaar. Tegelijkertijd kunnen zij 10 materialen 

lenen en reserveren. Materialen kunnen 3 weken geleend worden én 3 keer verlengd 

worden. Daarnaast krijgen zij 25 % korting op activiteiten en workshops die georganiseerd 

worden in de bibliotheek van Rotterdam.  

Proef ophalen grofvuil Pupillenbuurt 

Wij vinden het belangrijk dat het Jaap Valkhoffplein 

en de omgeving schoon is zodat wij hier veilig 

kunnen spelen. Wij willen als school het plein ook 

schoon houden. Dit is een punt van onze 

leerlingenraad. 

Gisteren stond er een kraam van de Gemeente 

Rotterdam op het Jaap Valkhoffplein waarin werd 

uitgelegd waarom het zo belangrijk is om afval in de 

prullenbak te doen. Door middel van een spel leerden 

onze kinderen welk afval je hebt ( zoals een sigaret 

of een appel) en hoelang het duurt voordat dit is vergaan.  

In de maand april besteden wij als school ook aandacht aan afval!!!!!!  

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
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Maart 2020 

Do 05 8.45 themavoorlichting CJG 

Vr 06  

Za 07  

Zo 08  

Ma 09  

Di 10 Activiteiten Bibliotheek Op School groep 5-8 

Woe 11 12.30 voorleesactiviteit Speelotheek  

Do 12  

Vr 13 Schoolbibliotheekboeken ruilen groep 5-8 

Za 14  

Zo 15  

Ma 16 Eindtoets groep 8 

Di 17 Eindtoets groep 8 

Wo 18  

Do 19  

Vr 20 Schoolfotograaf  
Schoolbibliotheekboeken ruilen groep 1-4  

Za 21  

Zo 22  

Ma 23  

Di 24  



 

 

 
 
 
 

Wo 25 Techniekochtend 

Do 26  

Vr 27 Groep 3 en 4 SKVR op school  

Za 28  

Zo 29  

Ma 30  

Di 31 8.45 themavoorlichting CJG 
  


