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Maandag 29 februari   
Voorjaarsvakantie 
 
Het is vakantie! De voorjaarvakantie valt dit jaar in week 8, van 
maandag 22 februari tot en met vrijdag 26 februari. Alle leerlingen 
worden maandag 29 februari weer om 08.30 uur op school verwacht. 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
 

 
Gymlessen voor de kleuters 
 
Juf Patricia is nog steeds herstellende van haar auto-ongeluk. Gelukkig 
gaat het langzaamaan steeds een beetje beter met haar, maar haar 
herstel zal nog wel even duren. Inmiddels is een vervanger gevonden. 
Meester Robin zal de gymlessen voor de kleutergroepen geven. Na 
de voorjaarsvakantie wordt weer gestart met deze lessen. 

 
 
Kanjermomenten 
 
Vorige week zijn we in de nieuwsbrief gestart met het delen van Kanjermomenten op 
deze school. Deze week een aantal Kanjermomenten uit groep 6b en groep 5a. De 
onderstaande drie Kanjermomenten komen uit de groep van juf Carola. 
 
Kanjermoment 1:  
Daymon zit sinds anderhalve maand in groep 6b en heeft nog wat moeite met de tafels. 
Zijn vriend Salim is daarom vastberaden om hem te helpen. Ieder vrij moment op de dag 
oefent hij met flitskaartjes de tafels en Salim heeft hierbij enorm veel geduld.  Echte 
vrienden dus! 
 
Kanjermoment 2: 
De klas heeft deze week geoefend met breuken en Geniro vond dit zo interessant dat hij 
op internet is gaan zoeken naar extra oefenmateriaal. Eenmaal gevonden kwam hij 
netjes aan de juf vragen: ‘Mag ik dat gaan oefenen?’ Van zijn motivatie werd de juf 
natuurlijk heel erg blij ! 
 
Kanjermoment 3:  
Aan het eind van de dag is de klas behoorlijk rommelig. Arek en Karolina besluiten 
daarom uit eigen initiatief om na schooltijd de klas te gaan opruimen. Wat een 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
 
Uit groep 5a het volgende kanjermoment van Eryk en Karolina.  
Deze kanjers zijn ook buiten school heel bewust bezig. 
 
Wij gingen flessen bier, plastic en andere rommel uit twee sloten halen. Wij zagen ook 
een tent, een dvd en een wandelstok. BELACHELIJK! Wij gebruikten een stok om 
schoon te maken. Wij vinden de afval slecht voor de eenden, omdat zij het kunnen 
opeten. Het is niet zo mooi dat mensen het doen. Wij gingen ook een gat in het ijs maken 
voor de eenden, zodat ze konden zwemmen. Wij waren vies en nat geworden, maar wij 
gingen gewoon verder. Als je aan iets begint, moet je het afmaken. Vandaag gaan wij 
weer verder. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Koffieochtend en 

Nederlandse les voor 

ouders 08.30 uur  (C) 

 

SSV Aikido 16.00-18.00  

 

 

Dinsdag 1 maart 

 

Extra gym voor leerlingen 

van de groepen 5, 6 en 

SK3: Voetbal  

Woensdag 2 maart 

 
 

Donderdag 3 maart 

 

Koffieochtend en Nederlandse 

les voor ouders 08.30 uur  (F) 

 

Extra gym voor leerlingen van 

de groepen 7, 8 en SK4: 

Voetbal 

 

SSV Basketbal 16.15-18.00 u 

Vrijdag 4 maart 
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Maandag 7 maart   
Sportnieuws 

 
SSV Proeftrainingen blok 2 gaan van start!  
 
Na een succesvolle periode 1 waarin meer dan 200 kinderen via SSV Carnisse lid zijn geworden 

van een sportvereniging, gaan we 7 maart starten met proefperiode 2. Wij bieden in deze 

tweede periode 5 sporten aan. U kunt zelf kiezen welke sport u uw kind wil laten proberen.   

 
Voor meer informatie over deze sporten of inschrijvingen kunt u vanaf maandag 29 
februari het sportboekje halen bij de meester/juf van uw kind.  
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle sporten, adressen van de 
verenigingen, trainingsdagen en tijden.  
 
Het aantal plek deze periode is zeer beperkt, kies dus snel en meld uw kind bij de 
groepsleerkracht of bij Meester Leo aan.   
 
 

Sport / 
Vereniging 

Adres Training: dag en 
tijd  

Groepen  

Aikido- bushi- 
dojo 

  

Gymzaal Elisabeth 

Carnissedreef 292 

Maandag    
16.00 – 17.00 

5 en 6 

Flag Football  
( Nieuw ) 
010 Trojans 

American 
Football 

Sportpark de Vaan 

Oldegaarde 21 

3084 
AA  Rotterdam 

Dinsdag       
16.00 – 17.00 

                     
17.00 – 18.00 

 
3 t/m 5 

 
6 t/m 8  

Voetbal  
(Ook Meisjes ) 
Transvalia ZW 

Charlois Lagedijk 
761 

3084 LC 
Rotterdam 

Woensdag   
14.00 – 15.00 

                      
15.00 - 16.00 

                      
15.00 – 16.00 

 
3 en 4 

 
5 t/m 8 

 
Meisjes 4 t/m 
8  
 

Turnen 

Spartaan Turnen 

Gymzaal 
Kameleon 

Carnissedreef 6 

Woensdag   
15.15 – 16.15 

 
3 en 4 

Basketbal Gymzaal 
Kameleon 

Carnissedreef 6 

Donderdag    
16.15 – 17.00 
 

Donderdag    
17.00 - 18.00 

 
3,4,5,N2 en 
N3 

 
6,7,8 en N4 

 

 

 

Dinsdag 8 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 9 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 10 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 11 maart 

 

 


