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Welkom Kadel! 
Kadel is vorige week in groep 1/2B  begonnen, welkom Kadel! 
 

Gezond en klein is net zo goed! 
Gisteren was Bentley jarig en heeft fruit getrakteerd. De kinderen 
vonden het heerlijk! Gefeliciteerd Bentley! 
 

Herinnering: zwemmen na schooltijd schooljaar 2018-2019 
Leerlingen van groep 3 en 4  kunnen zich alvast aanmelden voor het 
zwemmen op maandag na schooltijd in komend schooljaar om hun 
diploma A te behalen. Ook mogen kinderen van groep 6, 7 en 8 
zonder diploma zich opgeven. Mochten er niet genoeg aanmeldingen 
zijn, dan kunnen kinderen mee zwemmen voor diploma B of C.  We moeten zeker zijn van een 
minimaal aantal van 20 kinderen. Via mijn schoolinfo krijgt u hierover een brief. Bij juf Kamal en 
juf Fatma liggen ook formulieren die u kunt meenemen. 
 

Eindfeest-ouderfeest 

 
Op donderdag 28 juni om 13.00 uur is er een ouderfeest. Er zijn diverse 
workshops waar ouders, kinderen en leerkrachten gratis naar toe kunnen 
gaan. U krijgt deze week een uitnodiging. 
Contactpersoon: Fatma (medewerker ouderbetrokkenheid) 
 

Avond4daagse 2018, 18 juni t/m 21 juni 
De avond4daagse is maandag van start gegaan. Leuk om te zien dat zoveel 
ouders met hun kinderen aan deze tocht van 5 km meedoen. In het bijzonder een 
bedankje voor de oudercommissie die hebben gezorgd voor traktaties. Ik wens 
iedereen die loopt nog één fijne wandeling! Donderdag is de feestelijke afsluiting! 
Contactpersoon: Fatma 

    

Afsluiting DVS 
Dinsdag 3 juli om 14.15 is de afsluiting van De Vreedzame School (DVS). 
We nodigen alle ouders uit om samen met hun kind(eren) langs de groepen te gaan om te 
kijken wat ze allemaal hebben geleerd en gemaakt. Mocht u verhinderd zijn, dan zullen de 
kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 begeleid worden door een leerling uit groep 8. We hopen 
zoveel mogelijk ouders te mogen ontvangen! 
 

Groep 4 naar de Kinderboerderij  
Op maandag 25 juni heeft groep 4 een les op kinderboerderij de 
Bokkesprong. We zullen rond 9.45 uur vertrekken vanaf school 
en lopen rond 11.45 terug naar school. Voor dit uitje zoeken wij 

5 ouders die groepjes kunnen begeleiden tijdens de les. Gaat u 

met ons mee? Juf Sharon hoort het graag van u.  
                                                                                                                                                     

Nederlandse taalles op school van uw kind.                                                                            
Meedoen in de samenleving begint met het leren van de Nederlandse taal. Dan kunt u werk 
zoeken, een cursus volgen , praten met buren, collega’s en leerkrachten. Als u de Nederlandse 
taal beheerst, heeft u meer kansen op betaald werk of vrijwilligers werk en wordt het volgen 
van een studie mogelijk. Albeda Educatie helpt u dat doel te bereiken. 



 
 
Voor wie/wanneer?                                                                                                                                                         
Start vanaf september 2018 cursus Nederlands voor anderstaligen:  
Naar niveau  A1 en A2 
Naar Staatsexamen programma 1 (=B1) 
Rekenen en digitale vaardigheden is een keuze  
U leert Nederlands luisteren, lezen, schrijven en spreken op uw eigen niveau. 
Deze cursussen zijn niet bedoeld voor mensen die nog verplicht moeten inburgeren. Daarvoor 
heeft Albeda andere cursussen. Kijk  voor meer informatie op 
www.albeda.nl/inburgeringscursussen  
 
Intake                                                                                                                                                        
Om te zorgen dat u in de juiste cursus komt, wordt u uitgenodigd voor een toets om te bepalen 
welk taalniveau u heeft. Ook wordt besproken met welk doel u de cursus wilt doen. 
Hoelang?                                                                                                                                         
Cursus duurt 20 of 30 weken. Dat is afhankelijk  van hoe goed u de Nederlandse taal al kent en 
hoeveel tijd u heeft om aan de cursus te besteden.  
U sluit de cursus af met een examen en krijgt daarvoor een diploma of een bewijs van 
deelname met behaalde resultaten. 
Kosten  
€ 50,- voor de cursus ( de rest van de cursus wordt vergoed door de Gemeente Rotterdam). Er 
wordt ook een borg van € 50,00 gevraagd. 
Voor vragen kunt bij Fatma (medewerker ouderbetrokkenheid) of Petra (directeur) terecht. 
 

 

   Kalendermaand: Juni en juli 
  

                   Juni 

woe 20 08.30-09.00 uur in de ouderkamer uitleg over fysiotherapie door juf Esmee 

do 21 Einde avondvierdaagse 

vr 22  

za  23  

zo  24  

ma  25 10.30 uur groep 4 naar de Kinderboerderij  

di 26  

woe 27 13.00 uur MR 

do 28 13.00 uur eindfeest met alle leerlingen en ouders 

vr 29  

za 30  

Juli 
 

zo 01  

ma 02  

di 03 14.15 afsluiting De Vreedzame School  

woe 04 Rapportgesprekken groep 1 t/m 7. 

do 05 18.30 uur Afscheidsavond groep 8 

vr 06  

za 07  

zo 08  

ma 09  

di 10  

wo 11 Laatste schooldag voor de leerlingen 

do  12 De zomervakantie begint voor alle leerlingen. 

vr  13  

 

 

http://www.albeda.nl/inburgeringscursussen

