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Kalender juli 2017 
 
do 29 jun    2a en 2b  schoolreis naar Drievliet te ’s-Gravenhage 
do 29 jun    8b   afscheidsmusical 
vr 30 jun     8a   afscheidsmusical 
ma 3 jul     5a   verjaardag de heer J.K. Koudstaal 
ma 3 jul     5b   verjaardag mevrouw M. de Kwaadsteniet 
di 4 jul     6a   verjaardag van mevrouw H.G. Draisma-Woerdeman 
di 4 jul     6b   verjaardag van de heer M.A. Broekhuizen 
di 4 jul     7a en 7b  excursie naar Delft 
wo 5 jul     6a en 6b  stadswandeling 
do 6 jul     7a   verjaardag van mevrouw G.M. van Büüren van Heijst 
do 6 jul     7b   verjaardag van mevrouw I.E.C. Barreveld 
vr 7 jul     3 t/m 7  uitreiking derde rapport 
vr 7 jul     1 t/m 7  school sluit om 12.00 uur 
ma 10 jul t/m ma 21 aug 1 t/m 7   zomervakantie 
di 22 aug    1 t/m 8  eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018 
 
 
Zomervakantie 
 
Vrijdag 7 juli aanstaande is de laatste schooldag van het schooljaar 2016-2017; dan worden ook 
de schoolrapporten uitgereikt. De leerlingen hebben een vroegertje; de school gaat om 12.00 uur 
uit.  
De zomervakantie begint op maandag 10 juli 2017 en duurt voort tot en met maandag 21 
augustus 2017. Dat betekent dat de eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018 op dinsdag 
22 augustus 2017 plaatsvindt; dan gaan om 8.45 uur de schooldeuren weer open. De ouders van 
de kleuters die ‘nieuw’ komen in groep 1 ontvangen binnenkort per reguliere post een 
plaatsingsbrief. Daarin staat ook vermeld vanaf welke datum zij welkom zijn. Dat is dus niet per 
definitie dinsdag 22 augustus.  
 
Schoolgids 
 
Nog voor de zomervakantie wordt de nieuwe schoolgids voor 2017-2018 gepubliceerd op de 
website. Neemt u dan ook kennis van alle praktische gegevens zoals data voor schoolvakanties 
et cetera? 
 
 
Mevrouw Teekens afwezig 
 
De lerares van groep 1a, mevrouw W.A. Teekens-Punt, heeft verleden week een breuk aan haar 
elleboog als gevolg van een onfortuinlijke val opgelopen. Zij wordt aanstaande woensdag 
geopereerd om het herstel te doen bespoedigen. De groep wordt opgevangen door mevrouw 
J.C. van Dijk.   
 
 
 
 

 



 

 

 
Klasverdeling in 2017-2018 
 
De klassen worden het volgende schooljaar als volgt onder de leraren verdeeld.  

 Groep 1a: mevrouw W.A. Teekens-Punt 

 Groep 1b: mevrouw E.G. den Breeje-Houweling 

 Groep 2a: mevrouw J.M. Schimmel 

 Groep 2b: mevrouw M. Noorlander 

 Groep 3a: mevrouw L.G. Rijnders-Borst 

 Groep 3b: mevrouw M. Keetels 

 Groep 4a: mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt 

 Groep 4b: mevrouw H.G. Draisma-Woerdeman 

 Groep 5a: mevrouw S.M. van Remmen 

 Groep 5b: de heer J.K. Koudstaal 

 Groep 6a: mevrouw J.C. van Dijk 

 Groep 6b: de heer M.A. Broekhuizen 

 Groep 7a: mevrouw G.M. van Büüren van Heijst 

 Groep 7b: mevrouw I.E.C. Barreveld 

 Groep 8a: de heer L.A. de Koning 

 Groep 8b: de heer A.H.Q. Schoof 
 

 Mevrouw S. Aaftink herbezet (BAPO-)verloven in de groepen 3b, 4a, 4b, 5a en 7a 

 Mevrouw J. Gooding-Smit herbezet (BAPO-)verloven in groep 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 5b en 7b 

 Mevrouw M.M. Tuin-Kientz herbezet verloven in groep 6a, 6b, 8a en 8b 

 Mevrouw M. de Kwaadsteniet wordt op beide vestigingen ingezet om werkzaamheden te 
verrichten in het kader van het project Leren Loont!, waarvoor een gemeentelijke subsidie 
wordt verstrekt.  

 Mevrouw N. van der Loos is intern begeleider en mevrouw J. Koekkoek-Wanner verzorgt de 
remedial teaching.  

 Het vakonderwijs lichamelijke opvoeding, dans, handvaardigheid en muziek blijft in handen 
van dezelfde personen.  

 
Schoolmelk 
 
Als het goed is, heeft Campina de houders van een abonnement op schoolmelk laten weten dat 
volgend schooljaar het vruchtendrankje van Optimel uit het assortiment wordt gehaald. Het enige 
product dat dan nog wordt geleverd, is halfvolle melk.  
 
 
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/

