
 

Nieuwsbrief  14  Fazantstraat 105-107   Carnissedreef 2-4 
Datum: 2 december 2016 010-4817135    010-4816966 

3083 ZG    3084 NN 
   Rotterdam    Rotterdam 

 

Maandag 5 december   

Maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest 
DE LEERLINGEN ZIJN DEZE DAG om 12.00 UUR VRIJ !!! 

 

Vanaf dinsdag 6 december zijn de leerlingen weer om 14.20 uur uit. 
 
  
Hij komt… hij komt… 
 
Aanstaande maandag komt Sinterklaas hopelijk weer een bezoek aan onze 
school brengen. Hieronder vindt u belangrijke informatie: 

 
Wat?  : Sinterklaasfeest 
Wanneer? : maandag 5 december 
Hoe laat? : aankomst 8.00 uur      
    DE LEERLINGEN ZIJN OM 12.00 UUR VRIJ! 
Waar?  : locatie Carnissedreef, op het kleuterplein 
 

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! 
 
Sinterklaas komt dus om 08.00 uur al aan! De Pieten hebben in een brief gevraagd of 
alle leerlingen aanstaande maandag iets vroeger op willen staan, zodat alle leerlingen op 
tijd op school aanwezig zijn. De aankomst is aan de locatie Carnissedreef. Alle leerlingen 
van de locatie Fazantstraat worden ’s ochtends dus ook aan de Carnissedreef verwacht! 
 
 

 
 

Wakzwemmen 

 
In week 50, van12 december tot en met 16 december, 
organiseert zwembad Charlois een les wakzwemmen. De 
leerlingen gaan tijdens de zwemles die zij in deze week hebben 
gekleed te water. Zij krijgen vervolgens te maken met een 
situatie die zich in de winter voor zou kunnen doen. Doel van 
deze les is de leerlingen voorbereiden hoe ze veilig en goed 
kunnen handelen bij gevaren die kunnen optreden op het ijs.  

 
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. U dient wel rekening te houden met 
de volgende regels:  

 Ouders dienen plaats te nemen op de tribune 

 U kunt vanwege de veiligheid geen vragen stellen aan de zwemleraren 

 
Wij vragen u om uw kind de volgende materialen mee te geven in week 50:  

 Lange broek  

 Jas 

 Schoenen of laarzen 

 Sjaal 

 Muts  

 Zwembroek of zwempak  

 Plastic tasje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINTERKLAASFEEST 
 

DE LEERLINGEN ZIJN 

VANDAAG OM 12.00 UUR 

VRIJ !!! 

 

GEEN extra gym 

Dinsdag 6 december 

 

14.30 – 15.30 uur 

Extra gym voor de groepen 

7, 8 en SK4: Volleybal 

 

De leerlingen zijn vanaf 

vandaag weer om  

14.20 uur vrij !!! 

Woensdag 7 december 

 

 

 

Donderdag 8 december 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

14.30 – 15.30 Schoolsport 

Tennis (gymzaal) en Acrofit 

(speellokaal) 

 

16.00-18.00 SSV Basketbal 

Vrijdag 9 december 
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Maandag 12 december   
Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws 
 

Schoolfruit 2016-2017 
 
De leerlingen krijgen komende week kiwi, appel en peer aangeboden.  
 

 

Sports Only 
 
We zijn gestart met extra bewegingsmomenten voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 en 
de schakelgroepen. Het programma noemen we Sports Only. Dit is een onderdeel van 
Lekker Fit! Een aantal externe sportbegeleiders komen vier keer per week onze 
leerlingen begeleiden tijdens een gezamenlijk sportmoment in de pauze. In onderstaand 
schema ziet u wanneer de begeleiders op welke locatie aanwezig zijn.  
 

Locatie Fazantstraat maandag en donderdag 

Locatie Carnissedreef dinsdag en vrijdag 

 
Een sportmoment duurt 30 minuten. We wensen de leerlingen heel veel plezier! 
 
 

Kleuterdans en streetdance  
 
Komende week gaan we van start met kleuterdans en streetdance aan de locatie 
Carnissedreef.  
 

Groepen 4 tot en met 8 

Woensdag 7 december 14.30 – 15.30 uur Eerste proeftraining 
Streetdance 

Groepen 1 tot en met 3 

Maandag 12 december 14.30 – 15.30 uur Eerste proeftraining  
Kleuterdans 

  
Alle leerlingen die zich aan hebben gemeld voor deze activiteiten hebben afgelopen week 
een uitnodiging gekregen. Heb je je niet aangemeld en wil je toch graag meedoen, meld 
je dan gerust aan! Dit kan bij je eigen juf of meester, bij juf Patricia of meester Leo.  
 
 
Het was ge-wel-dig! 
 
De eerste projectweek zit er op. Wat een enorm succes! In de afgelopen 
week hebben de leerlingen veel geleerd over de ruimte. De reguliere lessen 
werden zoveel mogelijk aangepast en er waren enorm veel extra activiteiten. 
Onze Facebookpagina staat vol met de meest prachtige foto’s. We willen alle 
leerkrachten, leerlingen en ouders bedanken voor hun betrokkenheid en 
gaan snel bedenken wat het onderwerp van de volgende projectweek wordt.  
 

 

Deze week wakzwemmen 

Dinsdag 13 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 14 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 15 december 

 

 

 

Vrijdag 16 december 

Volg ons op 

Facebook! 

 

www.facebook.com/ 

osbsdekameleon 

 

 

http://www.facebook.com/

