januari-februari 2019
Kalender januari-februari 2019
do 17 jan
vr 18 jan
1 t/m 4
do 24 en vr 25 jan
8
ma 4 feb
1 t/m 8
wo 6 feb
1 en 2
vr 15 feb
1 t/m 8
vr 22 feb t/m vr 1 mrt 1 t/m 8
wo 6 mrt
1 t/m 8
vr 15 mrt
1 t/m 8

open dag
vrij dag
project PopUp Store
start projectperiode
les SKVR: een kar vol muziek
afsluiting projectperiode
krokusvakantie
controles op hoofdluis
uitreiking rapport 2

Zwangerschapsverlof
Het zwangerschapsverlof van de lerares van groep 5, mevrouw S. de Kok-Hollanders, is ten
einde gekomen. Op maandag 20 januari aanstaande begint zij weer met lesgeven in groep 5.
Mevrouw S.E. Khan blijft op de donderdagen en op een aantal vrijdagen in groep 5. Ook zal
mevrouw Khan een aantal vrijdagen verlof van de heer M. van der Veen herbezetten in groep 6.
Mevrouw M.V. Gadellaa keert weer terug naar groep 4 op de maan-, dins- en woensdagen;
mevrouw C.S. Tertoolen-Willemstein leidt groep 4 dan op de donder- en vrijdagen.
Vertrek mevrouw Meijer
Mevrouw J.M. Meijer, die parttime werkte in verschillende groepen, maakt met ingang van 1
januari gebruik van een regeling voor vervroegd pensioen. Op school is reeds afscheid van haar
genomen. De collega’s hebben dat afgelopen woensdag gedaan.
Projectperiode
Op maandag 4 februari aanstaande wordt gestart met de jaarlijkse projectperiode. Tot en met
vrijdag 15 februari aanstaande werken alle leerlingen aan een gezamenlijk thema. Ditmaal is het
thema beroepen. De leerlingen van groep 4 voeren in het kader van het project een musical op,
Over de datum wordt u nog geïnformeerd. De voorstelling is niet toegankelijk voor kinderen die
de musical onder schooltijd op school zullen zien.
Korte berichten
 Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2018 of eerder zijn
geboren, moeten nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij mevrouw
Y.C.A. Hermans.
 Het is altijd leuk als leerlingen trakteren als ze jarig zijn. Ziet u erop toe dat de traktatie niet te
overdadig en niet te zoet is? De kinderen stellen een gezonde traktatie ook op prijs.
 Kinderen die onder schooltijd naar bijvoorbeeld een arts moeten, worden in de regel door de
ouders van school opgehaald. Van de leraren krijgen de leerlingen geen toestemming om
tussen 8.45 uur en 15.00 uur op eigen gelegenheid de school te verlaten.
 De leraren, ook die van de groepen 1 en 2, willen stipt om 8.45 uur beginnen met de lessen.
Een vriendelijk, doch dringend verzoek daarmee rekening te houden bij het naar school
brengen van uw kinderen. Overigens is het voor de leraar moeilijk met de les te beginnen als
een aantal ouders zich na 8.45 uur nog in de klas bevindt. Om te voorkomen dat elke dag
lestijd verloren gaat, doet u er goed aan, na het brengen van uw kind, de school voor 8.45
uur te verlaten. Let u er ook op dat uw kind om 15.00 uur wordt opgehaald?
 Gymkleding, grijze sweaters en gymtassen zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge.
Neemt u ook eens een kijkje op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging
www.rsv.nl.

