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Opkomst informatieavond

22 okt.

Start herfstvakantie

We kunnen terugkijken op een geslaagde informatieavond. Wat fijn dat we
een groot aantal van onze ouders hebben kunnen ontmoeten en informeren.
Uw enthousiasme en interesse voor onze school stellen wij enorm op prijs.
Het is zeer waardevol dat u
belangstellend bent en met ons
meedenkt. De feedback die wij aan
het einde van de avond hebben
ontvangen
wordt
momenteel
verzameld. Op onze teamvergadering
van 3 oktober zullen wij die feedback
met elkaar bespreken en actie zetten
op hetgeen onze aandacht vraagt.

Mobiele telefoon
Sommige kinderen komen met een mobiele telefoon naar school. Veel ouders
vinden het een prettig gevoel dat hun kind naar huis kan bellen, als hij of zij
om wat voor reden dan ook, niet gelijk uit school naar huis komt. Ook bij een
kapotte fiets of andere problemen kan er gebeld worden. Omdat mobiele
telefoons, naast bellen, vele mogelijkheden hebben, is het noodzakelijk en
gewenst om het gebruik hiervan op het schoolterrein door enkele
schoolregels te beperken.

Groep 5
Groep 5 gaat op woensdag 3
oktober naar kinderboerderij De
Wilgenhof voor een les over
paddenstoelen. Wij vragen 50
cent eigen bijdrage voor het
openbaar vervoer. De les duurt
tot 11.45 en we verwachten op
tijd weer terug te zijn. Juf
Tamara

Groep 7/8
Groep 7/8 gaat op :
Maandag 1 oktober naar De
Wilgenhof om deel te nemen aan
Excursie Berg en Broekpark
en
op vrijdag 5 oktober naar
museum Bojimans voor een les
Ruimte vangen. Wij vragen voor

Onder schooltijd moeten mobiele telefoons van kinderen uit staan. Kinderen
mogen hun mobiele telefoon niet gebruiken binnen de school of op het
schoolplein. Dit geldt ook voor de gymzaal, de kleedkamers van de gymzaal en
het schoolterrein daar omheen.

iedere excursie (waar we gebruik

Leerkrachten hebben de keuze of ze de telefoons van de kinderen in laten
leveren of dat ze deze de kinderen zelf in de tas laten
bewaren. De school of de leerkrachten zijn niet
aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde
telefoons. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk
voor de telefoon van hun kind(eren). Telefoons
kunnen alleen op eigen risico meegenomen worden
naar school. Bij uitstapjes, zoals schoolreisjes en
schoolkampen, vinden wij het wenselijk dat
telefoons van de kinderen thuis blijven. De
begeleiding is altijd bereikbaar voor noodgevallen.

Groep 7

maken van het OV) 50 cent eigen
bijdrage voor dat openbaar
vervoer. Juf Semra

Juf Carla was gisteren
(donderdag 27 september) ziek
en dat maakt dat de geplande
excursie niet door kon gaan. We
hebben afgesproken dat we een
nieuwe afspraak zullen maken.

Nieuwsbrief


Week van de Opvoeding
Reminder
Gaat u met ons mee op 5 oktober
van 09.30 tot ca. 13.0 uur naar de
onderwijsparade? Op de
Rotterdamse Onderwijsparade
krijgt u als ouder antwoord op
vragen als: ‘hoe u nog beter
betrokken kunt raken bij de
ontwikkeling van uw kind op
school.’ Het thema van de
onderwijsparade dit jaar is
Onderwijs, Opvoeden en
Omdenken. Martha en Nezahat

Schoolfonds
Het schoolfonds is de vrijwillige
bijdrage van ouders aan de
school. Al het geld van het
schoolfonds komt weer ten goede
aan de kinderen. Wij betalen
hiervan feesten, cadeaus,
schoolreisjes, sportevenementen,
enz. Dit schooljaar zijn de kosten
€ 45.- per kind. Het geld kan
overgemaakt worden op
gironummer
NL74 INGB 0005580844 t.n.v.
Oudercommissie De Klimop te
Rotterdam. Het schoolfonds kan
ook betaald worden met
maandelijkse kleine bedragen
(gespreide betaling). Indien dit
wenselijk is, kunt u daarvoor een
afspraak maken met mij. Anja de
Keijne (administratie)

Luizencontrole

Dit jaar is de Week van de Opvoeding van maandag 1 tot en met zondag 7
oktober 2018.
https://www.weekvandeopvoeding.nl/
De Week van de Opvoeding staat in het
teken van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden van kinderen en jongeren is
belangrijk maar soms best lastig. Ouders én professionals die te maken hebben
met opvoeden staan er niet alleen voor. Ouders, medeopvoeders en
professionals ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit. Het gaat om het
bewust worden en uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het
ouderschap die veel ouders hebben. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je
belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? In het oude Noorden van
Rotterdam kunnen ouders samen met hun kinderen een leuke speurtocht doen
die start bij het Kinderparadijs en eindigt met een leuke goodiebag. Tussendoor
zijn er leuke activiteiten die te maken hebben met samen spelen. Zie bijgaande
flyer van het centrum voor Jeugd en Gezin Noord.

Lekker Fit
Wilt uw kind graag voetballen?
Kom dan nu!
Naar de trainingen van HOV
in de sporthal Snelleman.
De voetbal vereniging HOV geeft sinds kort trainingen
in de sporthal Snelleman. Deze trainingen worden
gegeven door opgeleide voetbaltrainers met een berg ervaring. De eerste 2
proeftrainingen zijn gratis! Je kan zo naar binnen stappen. Er zijn zowel trainingen
voor jongens als meisjes. Lijkt u dit nou ontzettend leuk
maar wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij docent
LEKKERFIT Twan van Lier.

Dag

locatie

Doelgroep

Tijd

Jongens

vrijdag

Woelwijkstraat 39
Sporthal Snelleman

Groep 3,4,5 en 6

16:00
–17:00uur

Meisjes

vrijdag

Woelwijkstraat 39
Sporthal Snelleman

Groep 3,4,5,6,7 en 8

17:00
–18:00uur

Maandag 1 oktober vindt de
luizencontrole plaats. Deze
controle wordt uitgevoerd door
een gecertificeerde luizenmoeder.

Rembrandtstraat 27 3035LL Rotterdam
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