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Hoe tevreden bent u over de school. 
Aan alle ouders is gevraagd om een vragenlijst in te vullen over “hoe tevreden bent u 
over de school?”. Deze vragenlijst is ook afgenomen onder de leerlingen van groep 6 
t/m 8. Hieronder het resultaat waarop wij als school heel trots zijn!. 

 Tevreden over de school 

ouders 8.2 

leerlingen 8.0 

 

Vaderweek en Lekker Fit! week 8-12 april                                                                                       
Zet dit alvast in de agenda !                                                                                                             
In deze week zullen er verschillende vader+kind activiteiten plaats vinden op school. 
Binnenkort krijgt u hierover een aparte brief met een antwoordstrookje om in te 
schrijven voor de activiteiten die u samen met uw kind wilt uitvoeren. Hieronder alvast 
het programma op een rijtje: 

Maandag  8 april                                                                                                                     
Opening 08.20 uur op het plein.                                                                                                                                      
Vader-kind op de foto.                                                                                                         
Vaders/ouders kijken/meedoen met de gymles. 

Schoolfotograaf 8 april 
Op maandag 8 april zullen er weer foto’s worden genomen van uw kind. Zorg dus dat 
uw kind die dag extra mooi is aangekleed.  
U kunt online uw eigen achtergrond kiezen. Ook kunt u verschillende pakketten 
bestellen. Heeft u moeite met het bestellen en betalen? Wij helpen u graag.  

Dinsdag  9 april                                                                                                                        
Mini Final /sporttoernooi  voor de groepen 5 t/m 8, vaders mogen mee.                               
Sportlessen voor de groepen 1 t/m 4. 

Woensdag 10 april                                                                                                          
Workshop karaf versieren+ fruitspies maken, vader+kind activiteit. 

Donderdag 11 april                                                                                                                      
Vader activiteit met onze wijkagent Marco Roedoe.  

Vrijdag   12 april                                                                                                                       
Afsluiting                                                                                                                                                      
Op deze dag kunnen de ouders in de ochtend een muziekles bijwonen en in de middag 
is er een optreden van ouders en kinderen. Iedereen is welkom!!! 

Voor vragen  kunt u terecht bij Fatma. 

Gymles donderdag 
Let op! A.s. donderdag zijn er gymlessen voor groep 3 t/m 8. Gymkleding meenemen 
dus! 



 
 

Voetbaltoernooi  
Vorige week hadden we een voetbaltoernooi met groep 7/8. De meiden van groep 7 
zijn met hun team door naar de halve finale. Deze zal gespeeld worden op 
woensdagmiddag 10 april op sportpark Nieuw Vreelust aan de Spaanseweg. Goed 
gedaan meiden, we wensen jullie alvast veel succes!  

Uitnodiging gratis proeftraining boksen bij Team Loyalty  

Rotterdam, 3 april 2019 

Aan: Ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8 

Beste ouders/verzorgers, 

Op woensdagmiddag 10 april 2019 van 13.00 – 14.00 uur is 
er een gratis proeftraining boksen bij Team Loyalty. Deze training is voor alle jongens 
en meiden van groep 1 t/m 8. Team Loyalty zit aan de Aelbrechtskade 146, dus dat is 
vlakbij school   

Als uw kind mag mee doen met deze les, dan is het de bedoeling dat u zelf met uw 
kind mee gaat naar de training. Ik zal het 1e half uur aanwezig zijn als er voldoende 
kinderen mee doen van onze school. Aanmelden kan tot en met 
maandag 8 april 2019..   

Als u nog vragen heeft neem dan gerust contact met mij op.  

Met vriendelijk groet, 

Juf Elzine 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Ja, ik doe mee aan de gratis proeftraining boksen op woensdag 10 april 2019 

Naam:………………………………………………………….. 

Groep:…………………… 

Naam ouder:…………………………………………………………….. 

Telefoonnummer ouder:…………………………………………………….. 

Handtekening ouder:………………………………………………………….. 

O Ik ga met mijn kind mee naar de proeftraining 

O Mijn kind mag alleen naar de proeftraining 

Strookje inleveren, uiterlijk maandag 8 april 2019 bij juf Elzine of bij je eigen 
juf/meester  

 

 

 

 

 



 
 

Kalendermaand: Maart en April 

woe 27  

do 28  

vr 29  

za 30  

zo 31  

ma 01 Geen gymlessen groep 3-8 

di 02 Groepen 5&6 gaan naar de kinderboerderij. 

Woe 03  

do 04 Gymlessen voor groep 3-8 

vr 05  

za 06 Buurtfeest Pupilenbuurt 12.00-18.00 uur 

zo 07  

ma 08 Start Lekker Fit! week/Vader week 

di 09  

woe 10 Meiden van groep 7 zitten in de halve finale 
13.00 – 14.00 proeftraining Team Loyalty 
Kinderkoor gaat zingen in Laurens. 

do 11  

vr 12 Afsluiting Lekker Fit! Week en Vader week. 

za 13  

za 14  

ma 15  

di 16 Eindtoets groep 8 

woe 17 Pasen vieren in alle groepen 

do 18 Vanaf deze dag t/m zondag 5 mei hebben alle leerlingen vrij. 

 
 
 
 

 


