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Maandag 7 december
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Dank u Sinterklaasje!

SSV Aikido
16.00-18.00 uur

Wat een geluk! Ook dit jaar wisten Sint en zijn Pieten onze school weer te vinden.
Vanmorgen is de Sint door alle groepen binnengehaald. Alhoewel… Dat binnenhalen
was nog wel een dingetje… De door de leerlingen verzamelde hunebedstenen bleken
’s morgens ineens verdwenen te zijn, Sint had zijn ring niet bij zich en ook de sleutels van
de school waren zoek… Gelukkig had een van de Pieten een steen bij zich, waardoor
iedereen toch de school nog binnen kon.

Dinsdag 8 december

Sint heeft een bezoek gebracht aan de groepen Nul tot en met vijf en de Schakelklassen.
In de groepen 6 tot en met 8 hebben de leerlingen surprises gehouden.

Extra gym voor de groepen
5, 6 en N3

We bedanken alle betrokkenen voor hun hulp. Zonder jullie hulp zou het
onmogelijk zijn om dit feest tot zo’n groot succes te maken!

Wakzwemmen
Komende week gaan de kinderen tijdens de zwemles wakzwemmen. In het zwembad
oefenen de kinderen met kleding aan wat je moet doen als ze door het ijs zakken.
Woensdag 9 december

De kinderen mogen de volgende kleding aan trekken tijdens de zwemles:

zwembroek, badpak of bikini

lange broek

jas

schoenen of laarzen

een sjaal en/of muts
De leerlingen gaan met deze kledingstukken het water in en alles wordt dus nat.
Vergeet dus niet een plastic tas en droge kleren mee te geven aan uw kind!

Donderdag 10 december
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Fazantstraat
Extra gym voor de groepen
7, 8 en N4
SSV Basketbal 16.15-18.00
Vrijdag 11 december

U mag komen kijken op de tribune van het zwembad! Weet u niet precies hoe laat
uw kind zwemles heeft, dan kunt u dit navragen bij de leerkracht van uw kind

Studiemiddag
Afgelopen woensdag heeft het team weer een studiemiddag gehad om
van en met elkaar te leren. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
 Begrijpend lezen
de doorgaande lijn, goed voorbeeld ‘modelen’ van juf Danielle, terugkoppeling
klassenbezoeken met tops en tips van juf Carola, lessuggesties en werkvormen
 Kanjertraining
uitleg over de taken van de Kanjercoördinatoren (juf Mariska en juf Marloes), uitleg
leerlingvolgsysteem en materialen, kindgesprekken en de koppeling met
handelingsgericht werken, ambities voor de komende periode
 Rekenbeleidsplan
uitleg over het rekenbeleidsplan opgesteld door de beleidsgroep rekenen
 Schoolplan
visievorming
Het was wederom een inspirerende middag met een fantastisch team!
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Maandag 14 december

Voorlichting schooldiëtiste voor ouders
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef

Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Voor wie?

Dinsdag 15 December 2015
8.30 - 9.30 uur
Ouderkamer Carnissedreef
Alle ouders maar vooral voor ouders van kinderen met risico-gewicht
Bij het rapport van uw kind heeft u ook het Lekker Fit!
rapport ontvangen. Hierin staat beschreven of uw
kind onder- of overgewicht heeft. Niet alleen de
ouders van deze kinderen, maar dus alle ouders zijn
welkom bij de voorlichting. Wij hopen op een hoge
opkomst. De koffie staat klaar!

Dinsdag 15 december

Schoolfruit
Volgende week krijgen de leerlingen banaan, mandarijn en waspeen aangeboden.
Vergeet u niet op maandag en dinsdag zelf voor een gezonde pauzehap te zorgen?
Woensdag 16 december
De VoorleesExpress
Lezen is leuk en belangrijk. Wilt u thuis voorlezen, maar is dat best
lastig in het Nederlands, dan is de VoorleesExpress een goed idee.
De VoorleesExpress is voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar.
Voor €10,- komt iemand na schooltijd 20 keer bij u thuis voorlezen.
Meer informatie is te vinden op http://voorleesexpress.nl/locatie/rotterdam
Bij Adrie of juf Althea (op vrijdag) kunt u een inschrijfformulier halen.
Donderdag 17 november

Vrijdag 18 november
Kerstvakantie van
maandag 21 november
2015 tot en met vrijdag 1
januari 2016

