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Kalender juli 2019 
wo 3 t/m vr 5 jul   7 en 8  waterkamp in Heeg 
di 9 jul    1 en 2  schoolreis naar diergaarde Blijdorp, Rotterdam 
di 9 jul    3 en 4  schoolreis naar Drievliet, ’s-Gravenhage 
ma 15 jul   8  afscheid, musical 
vr 19 jul    1 t/m 7  uitreiking derde rapport 
vr 19 jul    1 t/m 7  school sluit om 12.00 uur 
ma 22 jul t/m ma 2 sep 1 t/m 8  zomervakantie 
 
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.  
 
Klasverdeling 2019-2020 
De klassen zijn het komende schooljaar als volgt onder de leraren verdeeld.  
 
1: mevrouw F. van Vliet     5: mevrouw S. de Kok-Hollanders  
2: mevrouw M.I. Dusseldorp-de Barse       mevrouw A.H.M. Kwaaitaal (vr)  
3: de heer F.S. Visser     6: de heer M. van der Veen 
4: mevrouw M.V. Gadellaa (ma, di, wo)   7: de heer G.J. van den Biggelaar 
    mevrouw C.S. Tertoolen-Willemstein (do, vr)  8: de heer R.B.J. Waanders 
 
In het nieuwe schooljaar versterkt mevrouw A.H.M. Kwaaitaal het team. Op de vrijdagen vervangt 
zij mevrouw M. de Kwaadsteniet, die nog ziek is, in groep 5 en incidenteel op de maandagen in 
groep 5 of 6.  
 
Zomervakantie 
Op maandag 22 juli aanstaande start de zomervakantie. De leerlingen zijn vrij tot en met 
maandag 2 september aanstaande. Op dinsdag 3 september gaan de schooldeuren weer open. 
In de zomervakantie ondergaat het schoolgebouw een ingrijpende onderhoudsbeurt.  
 
Parkeren 
Van tijd tot tijd komen er klachten van buurtbewoners over de parkeeroverlast die zij bij het aan- 
en uitgaan van de school ervaren. U wordt dringend verzocht niet dubbel te parkeren in en rond 
de Cartesiusstraat.  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
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/

