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Maandbrief december  

 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

  
 

 
 

1 
Gr. 6A – 6B 
Zwemmen  
 
CdW:  
theater /kunst /muziek 
15.35 – 16.35 uur  
 
Joubert: Studieklas 
3B – 4B – 5B – 6B  
16.00 – 19.00 uur 
 
Pietengym 
 
BAPO: Tilly 
 

2 
 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

5 
Sinterklaasfeest 
Tot 12.00 uur  
Alle kinderen  
’s middags VRIJ 

 
 
 
 
 
 
GEEN Studieklas  
GEEN Taekwondo  
 

6 
Gr. 7 en 8: voetbal 
15.30 – 16.30 uur 
 
Joubert:  
theater /kunst /muziek 
15.35 – 16.35 uur  
 
CdW: Studieklas 
3B – 4B – 5B – 6B  
16.00 – 19.00 uur 

7 
Gr. 3 en 4: voetbal 
13.00 – 14.00 uur  
 
Gr. 5 en 6: voetbal 
14.00 – 15.00 uur 
 

8 
Gr. 5A – 5B 
Zwemmen  
 
CdW:  
theater /kunst /muziek 
15.35 – 16.35 uur  
 
Joubert: Studieklas 
3B – 4B – 5B – 6B  
16.00 – 19.00 uur 
 

9 
 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

12 
Gr. 5A 
Eisvrij tot 15.30 uur 
 
CdW: Studieklas  
7A – 8A – 8B 
16.00 – 19.00 uur 
 
Joubert / CdW: 
Taekwondo gr. 5 en 6  
15.35 – 16.35 uur  
Taekwondo gr. 3 en 4 
16.45 – 17.45 uur  

13 
Gr. 7 en 8: voetbal 
15.30 – 16.30 uur 
 
Joubert:  
theater /kunst /muziek 
15.35 – 16.35 uur  
 
CdW: Studieklas 
3B – 4B – 5B – 6B  
16.00 – 19.00 uur 
 

14 
Gr. 3 en 4: voetbal 
13.00 – 14.00 uur  
 
Gr. 5 en 6: voetbal 
14.00 – 15.00 uur 
 

15 
Gr. 6A – 6B 
Zwemmen  
 
CdW:  
theater /kunst /muziek 
15.35 – 16.35 uur  
 
Joubert: Studieklas 
3B – 4B – 5B – 6B  
16.00 – 19.00 uur 
 
BAPO: Tilly 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Kinderen vrij: 
Gr. 1A - 2A - 1/2B 
 
Gr. 6A 
Eisvrij tot 15.30 uur 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

19 
Studiedag 
Alle kinderen VRIJ 

 

20 
Gr. 7 en 8: voetbal 
15.30 – 16.30 uur 
 
Joubert:  
theater /kunst /muziek 
15.35 – 16.35 uur  
 
CdW: Studieklas 
3B – 4B – 5B – 6B  
16.00 – 19.00 uur 
 

21 
Gr. 3 en 4: voetbal 
13.00 – 14.00 uur  
 
Gr. 5 en 6: voetbal 
14.00 – 15.00 uur 
 

22 
Tot 12.00 uur les 
 
Kerstdiner 
17.00 uur  
tot 18.30 uur 
 
GEEN Studieklas 
GEEN 
theater/kunst/muziek 
 

23 
Studiedag 
Alle kinderen VRIJ 

 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

24 tot en met 1 

Kerstvakantie!! 
 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

2 tot en met 8 januari 

Kerstvakantie!! 
 

Het team van Obs Nelson Mandela wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2023! 
Wij hopen de kinderen maandag 9 januari 2023 weer op school te zien. 

 

 
 

Mededelingen 
Hieronder staat een overzicht van een aantal mededelingen. 
 
In de laatste maandbrief stond er geen terugkoppeling van de MR-vergadering van 20 oktober 2022. De notulen 
waren op dat moment niet voor handen. Uit deze vergadering zijn de volgende punten gekomen: 

• De leerlingenraad heeft suggesties gedaan voor de speeltoestellen van de schoolpleinen voor het nieuwe 
schoolgebouw. Deze suggesties zijn bij de bijeenkomst over het ontwerp van de schoolpleinen besproken en 
worden indien mogelijk aangeschaft. 

• Er zijn binnen de MR ideeën uitgewisseld over het slaan van de eerste paal. 

• Alle openbare scholen mogen fondsen aantrekken die geen commerciële lading hebben.  

• Het schoolfruit wordt over alle groepen verdeeld en op vrijdag wordt hetgeen dat over is over de kinderen 
verdeeld.  

• Achter de schermen is de school al jaren bezig met het ontwikkelen van een schoolapp. Inmiddels zit er op 
deze app ook een chatfunctie en is er de mogelijkheid om tekst te vertalen. Er wordt nog nagedacht hoe en 
wanneer deze app gelanceerd zal worden.  

• De tijden van de studieklas kunnen niet vervroegd worden. Dit heeft met de beschikbaarheid van de 
medewerkers van Alfabet Plus te maken. De studieklas start dus zoals normaliter om 16.00 uur.  

• Het aanschaffen van het sportpak voor Taekwondo kost 30 euro per kind. Er wordt nog overlegd in hoeverre 
dit verplicht is en wat de voordelen zijn. 

 

 
Beste ouders, verzorgers en leerkrachten van de Nelson Mandela school, 
 
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Sofie Quiala. In het kader van het 
project School- Zorg Team ben ik sinds dit jaar betrokken als jeugd- en 
gezinscoach. Ik werk in het wijkteam Afrikaanderwijk, waarbij ik gezinnen 
ondersteun met verschillende hulpvragen bijvoorbeeld omgaan met allerlei 
conflicten over bijvoorbeeld eten, niet luisteren, social media, liegen en dergelijke. 
Andere hulpvragen kunnen te maken hebben met niet op 1 lijn zitten met je 
(ex)partner over de opvoeding. In al deze situaties kan ik ondersteuning bieden en 
de juiste handvatten aanreiken.  
 
Wil je graag meer weten over het hulpaanbod? Dan kan u altijd bij mij langskomen! 
Ik ben op de dinsdagochtend in de oneven weken aanwezig op Joubertstraat en 
op de donderdagmiddag in de even weken aanwezig op de Christiaan de 
Wetstraat. Ik heb er heel veel zin in!  
 
Daarnaast zullen mijn collega’s Greogor, Samia en Fatima maandelijks 
interessante themabijeenkomsten organiseren in de ouderkamer!   
 



 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Middels dit bericht wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is 
Fabriënne Thodé, 28 jaar oud en vierdejaars Academische pabo studente. 
Dit is een gecombineerde studie van de pabo aan de Hogeschool 
Rotterdam en Pedagogische Wetenschappen aan de  Erasmus 
Universiteit. 
 
Momenteel zit ik in de afrondingsfase van mijn studie. Tot en met eind dit 
schooljaar ben ik donderdag aanwezig en zal ik onder begeleiding van 
meester Alihan en meester Appie lesgeven in groep 8b.  
Naast het lesgeven houd ik ervan om creatief bezig te zijn, met of zonder 
woorden.   

 
Ik kijk uit naar een leuke en leerzame periode!  
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u mij altijd contacten.  

 
Met vriendelijke groet,  
Fabriënne Thodé  
 

 
 


