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Maandag 5 oktober   
Dubbel feest: Kinderboekenweek en een nieuwe bibliotheek!    
 
Woensdag 7 oktober start de Kinderboekenweek!!! 
Dit jaar is het thema “Raar maar waar!” Het thema gaat over 
natuur, wetenschap en techniek. Een mooi onderwerp waarin 
van alles staat te gebeuren: Proefjes in de groep, mooie boeken 
bekijken en lezen, technieken uitproberen… Het kan allemaal!  
 
Wat in ieder geval staat te gebeuren is:  
 

de opening van de schoolbibliotheek aan de Fazantstraat!  
 
Dit officiële moment wordt gedaan door Koningin Kamé en Koning 
Leon. Wauw, we staan te trappelen van ongeduld! De opening vindt 
plaats op woensdag 7 oktober. Alle groepen zullen tijdens de 
Kinderboekenweek  een bezoek aan onze eigen bibliotheek 
brengen.  
 
De Kinderboekenweek duurt op school tot en met 16 oktober. In de 
volgende nieuwsbrief leest u hier meer over dus: wordt vervolgd…. 
 
 
 

Stichting Zwerfboeken bestaat 5 jaar! 
 
Stichting zwerfboeken bestaat 5 jaar. Aan 
de Carnissedreef staat in de hal een 
Kinderzwerfboekenstation. Ons station 
bestaat pas één maand maar er zijn al 
meer dan 100 boeken gaan zwerven. Als 
cadeautje hebben van Stichting 
zwerfboeken boeken gekregen. Vanaf 
volgende week woensdag, gelijk met de 
Kinderboekenweek, gaan deze 
spiksplinternieuwe boeken weer zwerven! 
Misschien wel door jou! 

 
 
Betrokken ouders gezocht!!! 
 
Dit jaar gaan we een schoolplan (een plan voor meerdere schooljaren) schrijven, waarin 
we onze koers en ambities zullen bepalen voor de komende jaren. Juf Adrie en onze 
directeur Firdevs zullen een bijeenkomst houden, waarin zij met ouders van gedachten 
willen wisselen over hun verwachtingen van onze school.  
 
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 6 oktober van 13.30 – 14.45 uur aan de 
locatie Carnissedreef. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich aanmelden bij juf 
Adrie of Firdevs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

 

Start proeftrainingen van 

de schoolsportverenigingen 

Dinsdag 6 oktober 

Extra gym 

15.30 – 16.15 uur 

Voor leerlingen van de 

groepen 5, 6 en SK3 

 

Bijeenkomst schoolplan 

voor ouders – 13.30 uur 

Carnissedreef 

Woensdag 7 oktober 

 

Start Kinderboekenweek 

 

Opening van onze eigen 

schoolbibliotheek aan de 

locatie Fazantstraat!!! 

Donderdag 8 oktober 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

Extra gym 

15.30 – 16.15 uur 

groepen 7, 8 en SK4 

 

16.15-18.00 SSV Basketbal 

 

 

 

Vrijdag 9 oktober 
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Maandag 12 oktober    
Sportnieuws 

 
In week 41 starten de proeftrainingen bij de schoolsportvereniging 
Carnisse (SSV). De leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden bij hun 
eigen meester of juf. De volgende sporten zullen worden aangeboden: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Helaas zijn er deze periode geen proeftrainingen voor turnen! 

 
Herfstvakantie 
 
Dit schooljaar valt de herfstvakantie in week 43. De leerlingen 
zijn vrij van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober. 
Alle leerlingen worden maandag 26 oktober weer om 08.30 uur 
op school verwacht.  
 
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat er geen 
verlof wordt verleend aansluitend aan een 
schoolvakantie. 

 

Sport  : Basketbal                                         

  Rotterdam basketbal-zuid – donderdag  

1e uur : Groep 3,4 en 5      16.15 tot 17.00 uur 

2e uur : Groep 6, 7 en 8     17.00 tot 18.00 uur 

Plaats : Gymzaal de Kameleon, Carnissedreef 6 

Kosten : GRATIS 

Data : Start donderdag 8 oktober   

Sport  : Aikido – bushi-dojo   

  Maandag  

1e uur : 16.00 tot 17.00 uur  leeftijd 7 t/m 10 jaar  

2e uur : 17.00 tot 18.00 uur  leeftijd 11 t/m 14 jaar  

Plaats : Gymzaal Elisabeth school (Carnissedreef 
292) 

Kosten : GRATIS 

Data : Start maandag 5 oktober   

Sport  : Voetbal SV Charlois  

  Woensdag  

1e uur : Groepen 3 t/m 8        15.30 tot 16.30 uur 

2e uur :   

Plaats : SV Charlois, Oldegaarde 665, te Rotterdam 

Kosten : GRATIS 

Data : Start woensdag 7 Oktober 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

Dinsdag 13 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 14 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 15 oktober 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 16 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

 

 

 


