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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari 2019. Indien u na het lezen
nog vragen heeft, neem dan gerust even contact met ons op (010-4168762).
Een gelukkig nieuwjaar
Wij wensen alle kinderen, ouders en verzorgers het beste toe voor dit jaar.
Vandaag is de school weer begonnen. Veel kinderen hebben enthousiast over hun vakantie verteld en
waar zij allemaal van hebben genoten.
In dit jaar willen wij verder bouwen aan een school waar kinderen, ouders en leerkrachten graag
komen. Een school waar kinderen goed leren, het geleerde toepassen en waar zij samenwerken en
plezier hebben met elkaar. Tevens willen we graag met u blijven samenwerken om de kinderen zo
goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.
Laten we er met elkaar een fijn en goed schooljaar van maken.
Een goede start
Aan het begin van dit jaar vragen wij of u, zo nodig, weer goed wilt letten op een aantal dingen:
- Wilt u zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Dit zorgt ervoor dat uw kind en de andere
kinderen ongestoord kunnen beginnen met de lessen. Tevens bevordert dit de rust in de klas
en de school. Wanneer we merken dat kinderen vaker na de tweede bel aanwezig zijn, zullen
wij hier met u over in gesprek gaan, om er samen voor te zorgen dat de kinderen op tijd
aanwezig zijn.
- Wij willen allemaal dat onze kinderen veilig op school komen. Wij vragen u dan ook om die
veiligheid van alle kinderen serieus te nemen en niet te parkeren op plekken waar dat niet is
toegestaan.
- Wilt u op het plein niet roken. Ook het gebruik van alternatieve rookwaren willen wij niet op
het schoolplein. Een goed voorbeeld doet goed volgen.
- Honden zijn op het plein niet toegestaan.
Wij vragen uw medewerking op deze punten in het belang van de kinderen, dat is ook uw belang en
ons belang.

Afsluiting van het eerste techniekproject
In de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie hebben we schoolbreed
aan het thema ‘De Boomhut’ gewerkt. De kinderen uit groep 3 t/m 8
hebben ervaren en geleerd hoe je iets vast kunt maken zónder lijm te
gebruiken, bijvoorbeeld met splitpennen of pen en gat verbindingen.
In de groepen 1 en 2 zijn er ook boomhutten gemaakt, maar dan met het
accent op andere technische uitdagingen, bijvoorbeeld: Hoe maak je een
trap.
Het was fijn om te zien dat er zoveel belangstelling was bij het
inloopmoment op de donderdag voor de vakantie.
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In de periode tussen de mei- en zomervakantie hebben we nog een project gepland. Dan gaan we het
hebben over ‘Techniek in kunst’. Dat wordt vast ook weer reuze interessant!

Studiedagen op donderdag 7 en vrijdag 8 februari
Op deze dagen hebben we een studiedag. Alle kinderen zullen deze dagen geen school hebben.

Ouderbijdragen
Indien u de ouderbijdragen nog niet hebt betaald zou u dit dan kunnen doen voor
16 februari a.s. Zoals ieder jaar kunt u het geld voor schoolfonds en schoolreis in
één keer betalen of in twee gedeeltes. Hieronder staan de bedragen voor 2018 –
2019.
Wilt u dit via uw eigen bankrekening doen en erbij de naam van uw kind(eren) en hun groep
vermelden.
Bij voorbaat dank! LET OP: dit is een NIEUW BANKREKENINGNUMMER !
BANKREKENINGNUMMER SCHOOL
: NL90 ABNA 0251 4606 73
t.n.v.
Schooladministraties Rotterdam
Bedragen op jaarbasis voor kinderen uit gr.1 t/m 2
1e kind
2e kind
Schoolfonds
€ 25,-€ 25,-Schoolreis
€ 25,00
€ 25,00

3e kind
€ 12,50
€ 25,00

4e kind
€ 6,25
€ 25,00

Bedragen op jaarbasis voor kinderen uit gr. 3 t/m 8
1e kind
2e kind
Schoolfonds
€ 25,-€ 25,-Schoolreis
€ 30,00
€ 30,00

3e kind
€ 12,50
€ 30,00

4e kind
€ 6,25
€ 30,00

Schoolfondsbijdragen zijn vrijwillige bijdragen, die gebruikt worden om de extra’s, zoals Sinterklaas- en
Kerstfeest, de spelletjesdag, verjaardagskaarten, uitgaven t.b.v. vader- en moederdag etc. te
bekostigen. Uw bijdrage is noodzakelijk om elk kind hiervan te laten profiteren.
Indien u niet in staat bent om te betalen verzoek ik u om contact met mij op te nemen. Rekenend op
uw medewerking in deze.

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA

januari / februari

Do. 7 en vr. 8 februari
Ma. 11 februari
Vanaf 13 februari
22 februari
25 februari t/m 1 maart
Do. 4 april
Di. 9 april
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2 studiedagen – alle kinderen vrij
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