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Techniekochtend 
Vandaag hebben we in alle groepen verschillende bruggen gemaakt. Het was een geslaagde 
ochtend. Ook de kinderen zijn goed bezig geweest. In de onderbouw zijn de kinderen constructies 
aan het maken door middel van bruggen. In de bovenbouw is er een ‘challenge’: ‘Welke klas maakt 
de beste parachute, zodat het ei veilig beneden komt?’. Meer foto’s over vandaag, komen later op 
FB en de NB. 
 

 
 
 
Leerlingenraad 

Gisteren is de leerlingenraad bij elkaar gekomen en hebben we de nieuwe visie met elkaar 

besproken. Onze visie begint met:” In ons onderwijs hebben wij hoge verwachtingen”. Zoetje uit 

groep 8 die in onze leerlingenraad zit, kon daar mooi over vertellen. In groep 7 is er een gesprek 

geweest tussen school, haar ouders en Zoetje. In dat gesprek hebben wij gezegd dat wij denken 

dat er veel meer in Zoetje zit dan zij laat zien. In groep 8 heeft ze dit laten zien met als resultaat dat 

het advies in groep 8 hoger is geworden dan het advies in groep 7. Verder hebben we met elkaar 

gesproken over de jaarafsluiting op 9 juli. De leerlingenraad denkt mee over de activiteiten van die 

dag. 

Rotterdamse Sportweek 

In de week van 11 t/m 14 juni is het Rotterdamse Sportweek. We hebben onze school hiervoor 

opgegeven en we zijn één van de gelukkige scholen die zijn uitgekozen om mee te doen.  

Op donderdag 13 juni krijgen de groepen 4-8 een verzorgde inclusief eten & drinken sportdag 

aangeboden.  

Groep 4-8 verzamelt om 08.10 uur buiten op het plein. Om 08.20 uur lopen de groepen naar de 

bus en om 08.30 uur vertrekt de bus naar Sportplaza  Zuiderpark. Om 14.30 uur zijn de kinderen 

weer terug op school. Voor groep 1-3 wordt en een andere activiteit geregeld. Later volgt meer 

informatie hierover. 

 



 
 

 
 
 
 

Zwemmen op maandag na schooltijd schooljaar 2019-2020 

In het nieuwe schooljaar kunnen kinderen als vanouds weer op maandag naar het na-schoolse 

zwemmen. Alle groep 2 kinderen krijgen vandaag de brief mee. U kunt het ingevulde strookje bij juf 

Marjolein of juf Petra inleveren. 

Nederlandse taalles voor de nieuwe cursisten                                                                                                                                   

Start: Maandag 17 juni. Tijd: 13.00-15.00 uur. Het is op maandag- en dinsdagmiddag en nog een 

dagdeel. Er is gratis oppas! Contactpersoon: Juf Fatma.                                                                                                                             

AVONDVIERDAAGSE 2019                                                                                                       

Maandag 17 juni start de Avond4daagse.                                                                                             

Met de inschrijfformulier kunt u uw kind(eren) opgeven voor deelname aan de 

avon4daagse. U kunt hier ook aangeven wanneer u mee zult lopen als begeleider. U kunt 

het verschuldigde inschrijfgeld (€ 2,50 per kind) inleveren bij juf Fatma of bij de leerkracht 

van uw kind. Deadline is maandag 3 juni.  

 

woe 29 Techniekochtend thema: wij bouwen een brug! 

do 30 Hemelvaart alle kinderen zijn vrij 

vr 31 Alle kinderen zijn vrij 

za 01  

zo 02  

ma 03 Groep 1/2 Clinic Hoelahoep 

di 04 Suikerfeest  

wo 05  

do  06 Studiedag alle kinderen zijn vrij 

vr  07 Alle kinderen zijn vrij 

za 08  

zo 09  

ma 10 Pinksteren alle kinderen zijn vrij 

di 11  

woe 12  

do 13 08.10 uur op school Sportdag groep 4-8 

vrij 14  

za 15  

zo 16 Vaderdag 

ma 17 Avondvierdaagse 

di 18 Avondvierdaagse 

woe 19 Avondvierdaagse 

do 20 Avondvierdaagse 

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24 Kamp groep 8 en schoolreis groep 1-7 

di 25 Kamp groep 8 

woe 26 Kamp groep 8 

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30  

 
 


