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Welkom
Alena en Rania zijn in groep 1-2 B gestart. Amina, Ali en Umut zijn in groep 1-2 A
gestart. We wensen jullie veel plezier bij ons op school.
Cito
Vanaf volgende week starten wij bij ons op school met de afname van Cito in groep 3
t/m 8.
Kom langs en praat mee!
Op maandag 21 januari komt de dubbeldekker tussen 15.00-17.00 uur langs aan
Heemraadplein. Stap in en ga met ons in gesprek! Hoe beleef je onderwijs in
Rotterdam? Voor meer informatie: lerarenMO@rotterdam.nl
Leespaleis
Vanaf maandag 4 februari is het mogelijk om van 10.00-12.00 uur naar het
inloopspreekuur over financiële ondersteuning te komen in het Leespaleis.
Op visite in de groepen
In de week van 18 t/m 22 februari zijn alle ouders weer welkom in de groepen. U kunt
dan een taalles bijwonen. Zet u deze datum alvast in uw agenda!
Agenda en map groep 7
In groep 7 hebben de leerlingen een agenda en map. Dit gebruiken ze om hun
huiswerk goed te kunnen maken en te leren. Niet alle kinderen hebben hun agenda
en/of map bij zich. Zou u ervoor kunnen zorgen dat ze die elke dag meenemen?
Rapporten
Op dinsdag 19 februari vinden rapportgesprekken plaats in de middag en in de avond.
Zet u deze datum alvast in uw agenda.
Naschoolse activiteit groep 3 en 4
Volgende week dinsdag 22 januari start de naschoolse activiteit ‘atletiek’. Het zijn drie
lessen in de gymzaal in de Heemraadstraat van 15.00 – 16.00 uur. De brief om uw
zoon/dochter in te schrijven is al uitgedeeld. Het antwoordstrookje kan tot a.s. vrijdag
worden ingeleverd.

Ouderkamer
Ouders op de koffie bij de directie (Petra)
.
Deze week zijn de ouderactiviteiten weer begonnen.
De ondersteuningslessen voor de ouders van de groepen
1,2 en 3; Elke week maandagochtend om 9.30 uur en
donderdagmiddag om 13.30 uur. Voor meer informatie kunt
u terecht bij Fatma.

Vrijdag a.s. start damessportles in het speellokaal (begane grond) om 8.45 uur.
Wat heb je nodig?
- Een handdoek en deo.
- Een paar sportschoenen die je alleen binnen gebruikt en een bidon.
– Motivatie en een glimlach.
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8.30 uur Presentatie ouders
8.30 uur Project ‘’Onwijze ouders’’ met de wijkagent (Marco) in de ouderkamer
15.00 uur Atletiek groep 3 en 4

8.30 uur Ouderbijeenkomst over het belang van voor(lezen) Gast: Inge van der Kolk
15.00 uur Atletiek groep 3 en 4

