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Van de kinderen: Projectavond.  

Voor de herfstvakantie hebben we als team stilgestaan bij 
het afscheid van Agnes Bloem en het 40-jarig jubileum in 
het onderwijs van Tineke van Haarlem. 

Dat hebben we gedaan op gepaste wijze: met een etentje, 
een drankje, flauwe grappen en een traan aan het eind 
van de avond. 

Terwijl het team zich onder leiding van een externe 
deskundige liet voorlichten over een nieuwe wijze van het 
monitoren van leerlingprestaties op klassen– en 
schoolniveau, het Focus PO, werd op de deur geklopt. 

De vader van Emma bracht een doos met taartjes om ons 
op gang te houden. We waren onder de indruk van dit 
gebaar en namen de traktatie in dank aan. 
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Feestje juf Agnes en juf Tineke: Lach en traan. 

Studeren: Niet op de lege maag. 

Het thema van de kinderboeken week is: vriendschap.  

De kinderen hebben geleerd wat vriendschap nou echt is. 

In elke klas waren vragen (over het thema) Die de kinderen 
konden beantwoorden. 

De klassen waren mooi versierd in het thema vriendschap. 
De kinderen gingen met groepjes (en/of ouders) de klassen 
rond om de vragen te beantwoorden. Terwijl de kinderen 
de klassen rond gingen waren er lekkere hapjes voor de 
ouders en de kinderen in de aula.                Belle en Simone  

Factuur: Vrijwillige ouderbijdrages. 
Via de mail bent u gisteren op de hoogte gebracht van het 
feit dat de kinderen deze week de facturen voor de 
vrijwillige ouderbijdrage hebben mee gekregen. 

Wilt u de tassen van uw kinderen omkeren om de factuur 
op te diepen en deze te betalen? 

Van de kinderen: De leerlingenraad. 
In de raad zitten Florian (gr. 2), Marlotte (gr. 3), Rosalie (gr. 
4), Michiel (gr. 5), Abel (gr. 6), Emma (gr. 7) en Valerie 
(gr.8). We hebben gisteren onze eerste bespreking gehad 
en we hebben besproken hoe je je voelt op school en wat 
voor speeltoestel er moet komen op het schoolplein. 

Bij de juffen– en meesterskamer hebben we een bord 
staan, waar we het op bespreken. Dit was onze eerste 
uitleg van onze eerste bespreking.                 Abel en Valerie 
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27 en 28 nov. Voortgangsgesprekken groep 8 

5 dec.  Sinterklaasfeest 

7 dec.  Nieuwsbrief 5 

11 dec.  MR-vergadering 

17 en 18 dec. Kerstvieringen in de Goede Herderkerk in Schiebroek 

21 dec.  Kaiserschmarrn op schoolplein 

21 dec.  ‘s Middags alle kinderen vrij 

7 jan.  Lesvrije dag 

8 jan.  Start nieuwe jaar op school 

9 jan.  Inloop groep 3 t/m 8 

29 jan.  Creamiddag 

1 feb  Nieuwsbrief 6 

 

 

Koelkastlijstje 

Cadeautjes: Voor iedereen! 
Omdat het niet voor alle kinderen uit Rotterdam 
vanzelfsprekend is dat zij cadeautjes ontvangen, is door 
een ouder een actie gestart om voor kansarme kinderen in 
Rotterdam cadeautjes te regelen, die volgende maand 
zeer van pas komen. 

De tafels in de aula lagen vol. Kinderen hebben hun 
speelgoedkast opgeruimd en kunnen zo veel andere 
kinderen blij maken! Vanmiddag zijn de presentjes 
opgehaald voor het evenement in Walhalla op maandag. 
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