
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mei en juni 2019 
 
 
 
Kalender mei en juni 2019 
vr 17 mei  1 t/m 4  vrije dag 
vr 24 mei  1 t/m 8  sportdag 
di 28 mei  1 t/m 8  schoolfotograaf op school 
do 30 en vr 31 mei 1 t/m 8  vrije dagen rond Hemelvaartsdag 
vr 7 t/m vr 14 jun 1 t/m 4  pinkstervakantie 
ma 10 jun  5 t/m 8  vrije tweede pinksterdag 
do 13 en vr 14 jun 5 en 6  tweedaagse schoolreis, Alphen aan den Rijn 
di 25 jun  7   excursie naar de kinderboerderij 
wo 26 jun  8  excursie naar de kinderboerderij 
do 27 jun  5 en 6  excursie naar concertzaal De Doelen 
ma 1 jul   8  praktisch verkeersexamen 
 
Schoolreizen 
De onderscheidende klassen gaan binnenkort op schoolreis. Het navolgende reisschema wordt 
aangehouden. 
groepen 1 en 2  dinsdag 9 juli    diergaarde Blijdorp, Rotterdam 
groepen 3 en 4  dinsdag 9 juli    Drievliet, ’s-Gravenhage 
groepen 5 en 6  donderdag 13 en vrijdag 14 juni  Archeon, Alphen aan den Rijn  
groepen 7 en 8  woensdag 3 t/m vrijdag 5 juli  Waterkamp, Heeg 
 
Leenboeken 
Sinds kort staan er in de gang van onze school twee ‘Kinderzwerfboekstations’. Hiermee willen 
wij kinderen stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen. Zwerfboeken zijn van en voor alle 
kinderen! Ze nemen een boek mee naar huis en als het uit is, laten ze het verder zwerven. Je 
vindt ze bijvoorbeeld op school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, of in een 
ander Kinderzwerfboekstation. 
Zwerfboeken worden herkend aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: ‘Neem me mee!’. 
Staan er in de boekenkast van uw kind boeken, die niet meer worden gelezen, laat ze dan 
zwerven! Op de binnenkant van de kaft zit soms óók een sticker. Hierop staat een zwerfcode. 
Met die code kunnen de kinderen de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code wordt 
ingevuld op deze website, krijgen ze een e-mailtje en weten zo waar het boek is. 
 

Gymtassen 
Er zijn weer gymtassen te koop bij de conciërge. De tassen kosten € 2. De gymtassen zijn 
verplicht in gebruik.  
 
Assistentie tijdens de sportdag 
Op de deuren van de klaslokalen kunt u zich aanmelden om mee te helpen tijdens de sportdag 
op vrijdag 24 mei. Alvast dank daarvoor.  
 
Afwezigheid mevrouw De Kwaadsteniet 
Op dit moment worden de activiteiten (Leren Loont!) van mevrouw M. de Kwaadsteniet 
overgenomen door een vervanger, de heer H.C.A Dusseldorp. In het kader van Leren Loont! 
worden groepjes leerlingen (voornamelijk uit de onderbouw) begeleid op het gebied van 
Nederlandse taal en rekenen.  
Het is nog niet bekend hoe lang het herstel van mevrouw De Kwaadsteniet in beslag neemt en 
hoe lang het duurt, voordat zij weer op school aan de slag gaat. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.rsv.nl/

