
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
mei en juni 2017 

 
Kalender mei en juni 2017 
 
ma 15 en di 16 mei  5a en 5b  schoolreis naar Oostvoorne en Alphen aan den Rijn 
di 16 t/m vr 19 mei  6a en 6b  werkreis naar Oostvoorne 
di 16 mei    OC   gymkledingverkoop in de personeelskamer (8.45 uur) 
di 23 mei    1a en 1b  schoolreis naar Plaswijckpark 
di 23 mei    3a en 3b  schoolreis naar Duinrell te Wassenaar 
do 25 mei t/m ma 5 jun 1 t/m 4  pinkstervakantie 
do 25 en vr 26 mei  5 t/m 8  vrije dagen rond Hemelvaartsdag 
di 30 mei    7 en 8  interscolaire slagbal- en voetbaldag 
ma 5 jun    5 t/m 8   pinkstervakantie 
do 8 jun     1 t/m 8  schoolfotograaf 
vr 16 jun     4a en 4b  schoolreis naar Goeree-Overflakkee 
ma 19 jun    1 t/m 8  jaarlijkse sportdag 
wo 21 jun    1b   verjaardag van mevrouw E.G. den Breeje-Houweling 
do 29 jun    2a en 2b  schoolreis naar Drievliet te ’s-Gravenhage 
do 29 jun    8b   afscheidsmusical 
vr 30 jun     8a   afscheidsmusical 
 
 
School- en werkreis naar Oostvoorne, gevolgen voor bezetting klassen 
 
De beide groepen 5 en 6 gaan op werkreis naar Oostvoorne. Groep 5 op maandag 15 en 
dinsdag 16 mei 2017; groep 6 van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 mei 2017. Er gaat een aantal 
leraren mee als leiding. Dit heeft gevolgen voor de klasbezetting in deze week. 
 
Mevrouw M. Dominguez Strijker staat op maandag 15 en vrijdag 19 mei in groep 2b; mevrouw 
N. van der Loos leidt deze groep van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 mei. 
 
Op maandag 15 mei wordt groep 3b geleid door mevrouw N. van der Loos; op dinsdag 16 mei 
door mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt.  
 
Mevrouw H. Koekkoek-Wanner geeft dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 mei les in groep 4b. 
 
In groep 8a staat mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt op vrijdag 19 mei voor de klas; op 
woensdag 17 en donderdag 18 mei geeft mevrouw J.C. Gooding-Smit aan deze klas les.  
 
 
 
Gymkledingverkoop 
Op dinsdag 16 mei aanstaande om 8.45 uur wordt in de personeelskamer door de leden van de 
oudercommissie weer gymkleding verkocht. Goed om te weten dat er alleen met contant geld 
kan worden betaald. Aan het assortiment is een mooie, grijze sweater met een opdruk van het 
schoollogo en schoolnaam toegevoegd. De sweater is in verschillende maten verkrijgbaar. In de 
hal hangt een sweater ter bezichtiging. Kosten van de sweater vanaf € 25. 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Interscolaire slagbaldag- en voetbaldag 
Al vele decennia wordt jaarlijks de interscolaire slagbaldag georganiseerd. Aan dit 
slagbaltoernooi deden altijd de groepen 7 en 8 van de algemeen-bijzondere basisscholen van 
Rotterdam mee. Dit jaar is besloten niet alleen te slagballen, maar ook te voetballen. De leraren 
lichamelijke oefening van de betrokken scholen hebben een mooi spelschema opgesteld, dat 
ervoor zorgt dat de leerlingen kunnen deelnemen aan een fijn sportief evenement. Via de e-
mailservice wordt u nader geïnformeerd. Overigens vindt het gecombineerde interscolaire 
slagbal- en voetbaltoernooi plaats op dinsdag 30 mei aanstaande 
 
 
Korte berichten 

 Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in 2013, 2014, 2015 
of 2016 zijn geboren, kunnen nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij 
de administratie. 

 Kinderen mogen in uitzonderlijke gevallen vanuit school telefoneren, nadat zij toestemming 
hebben gekregen van één der leerkrachten. Om de telefoonkosten in de hand te houden, 
wordt per gesprek € 0,50 in rekening gebracht. Het is de leerlingen niet toegestaan onder de 
schooltijden mobiel te telefoneren. Het is ook zeker niet de bedoeling dat u uw kind onder 
schooltijd belt, sms’t of appt. De leerlingen riskeren inbeslagname van hun device.  

 De leerkrachten, ook de kleuterleidsters, willen graag om 8.45 uur met de les beginnen. 

Houdt u daar rekening mee? De kleuters worden in principe om 15.00 uur opgehaald. Draagt 
u er zorg voor dat er om 15.00 uur ook iemand is die uw kind ophaalt? 

 Er zijn vulpennen verkrijgbaar bij de administratie. De pennen zijn op dit moment kosteloos.  

 De leraren en leraressen staan vanzelfsprekend altijd open voor wensen van ouders om hen 
te spreken. Ouders die leraren of leraressen willen spreken, maken hiertoe een afspraak via 
de schooltelefoon, 010 4138999, of persoonlijk in het schoolgebouw zelf. Op school geldt 
bovendien de afspraak dat de leraren niet worden ge-e-maild, ge-sms’t of gebeld via 
privénummers en -adressen. Wilt u hiermee rekening houden? 

 
Bekijkt u ook de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging, www.rsv.nl 

http://www.rsv.nl/

