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Jaargang 19, nummer 8,  30-09-2022 
 
Website 
Onze website is dit jaar ver-
nieuwd. Heeft u het al gezien? 

 
 
Rotterdams Goud 
Wij zijn een Rotterdams Goud 
school en vinden het belangrijk 
dat wij onze kinderen en leer-
krachten de beste kansen geven 
om zichzelf te ontwikkelen.  
Elke maand zitten wij met groep 3 
t/m 8 bij elkaar in de gymzaal voor 
Samen Goud. Wij zingen het Bo-
germanlied en vertellen waar we 
trots op zijn. Ook besteden wij 
aandacht aan een onderwerp dat 
wij graag willen verbeteren. Deze 
maand hebben wij gepraat over 
pesten. Wij zijn trots op de kin-
deren! Zij kunnen vertellen hoe je 
een ruzie op kunt lossen en wat je 
moet doen als het niet lukt. Het 
maken van de juiste keus is daar-
bij erg belangrijk. 

 

 
 
Koffieochtend  
Op dinsdag 4 oktober is er een 
koffieochtend met het thema: 
Hoe ga je om met de boosheid 
van kinderen? 
U bent van harte welkom in de 
ouderkamer om 8.45 uur. 

Afspraken onder schooltijd 
We merken regelmatig dat kin-
deren onder schooltijd afspraken 
hebben bij een dokter of tandarts. 
Voor uw kind is het heel vervelend 
als deze afspraken onder school-
tijd plaats vinden, uw kind mist zo 
belangrijke lestijd. Vaak hebben 
dokters en tandartsen er begrip 
voor als u zegt dat u liever een 
afspraak na schooltijd wilt maken. 
Mocht u toch een afspraak mid-
den op de dag hebben, dan is het 
voor uw kind prettig om zo-
wel voor als na deze afspraak op 
school te zijn. 
 

 
Boekenkasten gekregen 
Lezen is belangrijk en daarom 
heeft het bedrijf ROFA Foudation 
Bergschenhoek Groep onze school 
een aantal gevulde boekenkasten 
geschonken. Dit draagt bij aan het 
leesplezier van de leerlingen. 
Bedankt voor deze gulle gift! 
 
Rekenspelletjes groep 1 t/m 4 
Op school hebben wij een reken-
spelletjes bibliotheek. Samen met 
uw kind een spel spelen is leuk en 
leerzaam. De spelletjes worden 
uitgeleend door juf Naïma. De 
eerste keer is op een maandag in 
oktober om 14.30 uur in de ou-

derkamer. De precieze datum 
krijgt u nog te horen. 
 
 
 
 
 
Week tegen het pesten 
In de groepen besteden we in de 
week van 26 tot 30 september 
extra aandacht aan de WEEK TE-
GEN PESTEN!  Het thema is "Grap-
je moet kunnen". 
Humor en het maken van grappen 
heeft veel positieve kanten. 
Sámen lachen en plezier hebben 
zorgt voor verbinding en betrok-
kenheid.  
Wel moeten we erop letten of het 
grapje leuk is voor iedereen!!  
 

Door wel of niet om een grap te 
lachen bepaal je samen met el-
kaar wat acceptabel is. 
Het maken van grapjes begint 
vaak klein. Het gaat dan om op-
merkingen die we niet meteen 
pesten noemen, maar wel een 
onveilig of vervelend gevoel kun-
nen geven.  
 
Kinderboekenweek   
Op woensdag 5 oktober om 8.20 
uur openen wij met zijn allen de 
Kinderboekenweek met het Kin-
deren voor Kinderen thema-
lied Gi-Ga-Groen.  
Nieuwsgierig? Kijk dan op youtu-
be voor of voor officiële dansvi-
deo, songtekst of dansvideo. Uw 
kind zal thuis graag oefenen en u 
het liedje en het dansje laten 
zien.  
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Het thema van dit jaar is Gi–Ga–
Groen.  De natuur is overal om 
ons heen en buiten is van alles te 
ontdekken en te doen. Wil je alles 
leren over dieren, planten, bloe-
men en kruiden? Wil je de natuur 
en het klimaat een handje hel-
pen? Er zijn heel veel boeken, 
waarin allerlei informatie te vin-
den is, waarmee een kind een 
echte natuurheld kan worden.   
In de klas wordt gelezen, gete-
kend, geknut-
seld en geschreven aan de hand 
van het thema en de nieuwe the-
maboeken. Ook kinderen die niet 
zo graag lezen worden zo toch in 
hun nieuwsgierig-
heid gestimuleerd 
en geprikkeld. Het doel van de 
Kinderboekenweek is namelijk om 
kinderen enthousiast te maken 
voor boeken en voor lezen. Als 
u bovendien in de Kinderboeken-
week een boek koopt voor uw 
zoon of dochter, krijgt u een gratis 
kinderboek cadeau, dit jaar een 
nieuwe uitgave van de Waanzin-
nige Boomhut.   
Wist u ook dat ieder kind gratis lid 
kan worden van de biblio-
theek? Daarnaast hebben we op 
school een zwerfboekenkast, 
waaruit de leerlingen gratis boe-
ken kunnen lenen.  
 
 
 
 
 

Sportdag groep 3 t/m 8 
Op vrijdag 21 oktober is er een 
sportdag. Deze dag worden alle 
kinderen verwacht in het gebouw 
van de Savornin Lohmanschool, 
waar de Dagprogrammering 
plaatsvindt.  
 
Let op! 
De psz en de groepen 1 en 2 zijn 
vrij op vrijdag 21 oktober. De vol-
gende sportdag doen de groepen 
1 en 2 wel mee. Het is ons nu he-
laas niet gelukt om alles rond te 
krijgen. 
 
Hulp gevraagd tijdens sportdag 
Tijdens de sportdag kunnen wij 
hulp gebruiken van ouders. Wie 
wil ons een (halve) dag helpen? 
U kunt zich opgeven bij Ingrid van 
den Burg. 
 

 
 
Dagprogrammering groep 3 t/m 7 
Wij merken dat alles steeds beter 
loopt met de Dagprogrammering. 
De kinderen weten wat zij gaan 
doen en genieten van de activitei-
ten. Wij begrijpen dat het voor u 
als ouder nog niet altijd duidelijk 
is wat er gedaan wordt, daarom 
hier een paar activiteiten die ge-
daan worden. 
 
Transformers@Work (voor alle 
groepen) 
De knutselclub is een club voor 
kinderen die met allerlei verschil-

lende materialen en vaardigheden 
aan de slag gaan om van alles te 
bedenken en maken. De kinderen 
gaan verven, tekenen, kleuren, 
mozaïeken en onder andere met 
papier-maché aan de slag. Wie 
maakt het mooiste Afrikaanse 
masker? Welke regels krijgt je 
eigen bordspel en hoe gaat het 
eruit zien? Geloven de mensen 
dat je papieren bloemen echt zijn? 
Hebben we alle dieren uit de 
boerderij nagemaakt?  
 
Circus Acts (groep 4) 
In deze cursus worden allerlei 
basis circusactiviteiten aange-
leerd. Met behulp van deze basis-
vaardigheden bedenken de leer-
lingen een show die aan het eind 
van de cursus wordt getoond in de 
gymzaal aan belangstellenden. U 
komt toch ook langs? 

 
 
Proefjes & Experimenteren (groep  
3, 5, 6 en 7) 
Bij deze cursus komen techniek, 
natuurkunde en zelfs scheikunde 
aan bod op het niveau van de 
basisschoolleerling. Ontdekken, 
proefjes, individueel maar ook 
samen zijn de kernwoorden voor 
deze cursus. Met de leskaarten en 
uitleg kun je van alles maken en 
proberen, van een vergrootglas 
maken tot een raket lanceren.  
 
 
Vakanties en extra vrije dagen 

• 21 oktober: PSZ, groep 1 
en 2 vrije dag. 

• Herfstvakantie 22 t/m 30 
oktober. 

 
Volgende maandbrief 
De volgende maandbrief ver-
schijnt op donderdag 20 oktober.
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Kalender oktober en november 2022  
 
Oktober  November 

Za 01-10-2022   Di 01-11-2022 08.45 Koffieochtend 

Zo 02-10-2022   Wo 02-11-2022  

Ma 03-10-2022 Vergadering Oudercommissie  Do 03-11-2022  

Di 04-10-2022 08.45 uur Koffieochtend  Vr 04-11-2022  

Wo 05-10-2022 Start Kinderboekenweek  Za 05-11-2022   

Do 06-10-2022 Vergadering MR  Zo 06-11-2022  

Vr 07-10-2022   Ma 07-11-2022  
 

Za 08-10-2022   Di 08-11-2022  

Zo 09-10-2022   Wo 09-11-2022  

Ma 10-10-2022 08.30 Overstap groep 3  Do 10-11-2022  

Di 11-10-2022   Vr 11-11-2022  

Wo 12-10-2022   Za 12-11-2022  

Do 13-10-2022   Zo 13-11-2022  

Vr 14-10-2022   Ma 14-11-2022 Vergadering Oudercommissie 

Za 15-10-2022   Di 15-11-2022 18:30 Informatieavond groep 8 

Zo 16-10-2022   Wo 16-11-2022  

Ma 17-10-2022   Do 17-11-2022  

Di 18-10-2022   Vr 18-11-2022  

Wo 19-10-2022   Za 19-11-2022  

Do 20-10-2022   Zo 20-11-2022  

Vr 21-10-2022 Sportdag groep 3 t/m 8 
PSZ en groep 1, 2 vrij 

 Ma 21-11-2022  

Za 22-10-2022 Herfstvakantie  Di 22-11-2022 08.45 uur Koffieochtend 

Zo 23-10-2022 Herfstvakantie  Wo  23-11-2022  

Ma 24-10-2022 Herfstvakantie  Do 24-11-2022 SKVR groep 8 

Di 25-10-2022 Herfstvakantie  Vr 25-11-2022 Rapport mee naar huis 

Wo  26-10-2022 Herfstvakantie  Za 26-11-2022  

Do 27-10-2022 Herfstvakantie  Zo 27-11-2022  

Vr 28-10-2022 Herfstvakantie  Ma  28-11-2022 SKVR groep 7 

Za 29-10-2022 Herfstvakantie  Di 29-11-2022 Rapportgesprekken 

Zo 30-10-2022 Herfstvakantie  Wo 30-11-2022  

Ma  31-10-2022 Luizencontrole     

    

 

 


