
Locatie Jouberstraat: 010 – 484 16 51 
 Locatie Christiaan de Wetstraat: 010 – 484 58 06 
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Maandbrief juni  
 

Cito-week 
Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

  1 
Geen  
schoolvoetbal 
 

2 
Gr. 6A 
Zwemmen  
 
Gr. 3B 
Kinderboerderij  
 
Koffieochtend 
ouders op de CdW 
08.30 – 10.30  
 

3 
Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 

 

Cito-week 
Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

6 
2e Pinksterdag  
Alle kinderen VRIJ 
 

7 
Gr. 4A 
Kinderboerderij  
 
Gr. 3 en 4: voetbal 
15.30 – 16.30 uur 
 
Koffieochtend  
ouders op de Joubert 
08.30 – 10.30  
 
EHBO-cursus op CdW 
Vervolg 
> 09.00  
 

8 
Gr. 5 en 6: voetbal 
13.00 – 14.00 uur  
 
Gr. 7 en 8: voetbal 
14.00 – 15.00 uur 
 
Buitenspeelmiddag 
Op het schoolplein 
 

9 
Gr. 3A – 4A 
Depot Boijmans  
 
Gr. 5A - 5B 
Zwemmen  
 
Koffieochtend 
ouders op de CdW 
08.30 – 10.30  
 

10 
Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

13 
Gr. 3A - 4A 
Muziekvoorstelling 
Theater Zuidplein 
 

Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 
 

14 
Gr. 3 en 4: voetbal 
15.30 – 16.30 uur 
 
Koffieochtend  
ouders op de Joubert 
08.30 – 10.30  
 
EHBO-cursus op CdW 
Vervolg 
> 09.00  
 
BAPO: Tilly 
 

15 & 16 juni 
 

 
Studiedagen 

Alle kinderen VRIJ 

 
 
 

17 
Gr. 5B 
Eisvrij tot 16.15 uur 
 
Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 
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Rapportweek 
Gr. 8 – werkweek (Duinrell)  

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

20 
Gr. 3A 
Eisvrij tot 16.15 uur 
 

Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 
 
Boekenkisten  
Worden opgehaald 
 
Kinderen vrij: 
Gr. 1/2A - 1/2B - 
1/2C 
 
  

21 
Geen  
Gym / schoolvoetbal 
 
Koffieochtend  
ouders op de Joubert 
08.30 – 10.30  
 
EHBO-cursus op CdW 
Vervolg 
> 09.00  
 
 
Rapportavond 
 

22 
Geen  
Gym / schoolvoetbal 
 

23  
Gr. 5A - 5B 
Zwemmen  
 
Koffieochtend 
ouders op de CdW 
08.30 – 10.30  
 
 
 
 

24 
Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 
 
 

 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

27 
Gr. 3B - 4B 
Eisvrij tot 16.15 uur 
 

Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 
  

28 
Gr. 3 en 4: voetbal 
15.30 – 16.30 uur 
 
Koffieochtend  
ouders op de Joubert 
08.30 – 10.30  
 
EHBO-cursus op CdW 
Vervolg 
> 09.00  
 
Gr. 8A - 8B 
Musical  
 
BAPO: Tilly 
 

29 
Gr. 5 en 6: voetbal 
13.00 – 14.00 uur  
 
Gr. 7 en 8: voetbal 
14.00 – 15.00 uur 
 

30  
Gr. 6A 
Zwemmen  
 
Gr. 7A 
Extra les  
-Werken als een 
Paard- 
 
Koffieochtend 
ouders op de CdW 
08.30 – 10.30  
 
 

 
 

 

Maandbrief juli  
 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

    1 
Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 
 
Gr. 8A - 8B 
Laatste schooldag 
 

Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag      

4 
Gr. 6A  
Eisvrij tot 16.15 uur 
 

Taalles voor ouders 
> 09.00 – 12.00  
op de CdW 
 
Wennen in de 
nieuwe groep 
 

5 
Gr. 3 en 4: voetbal 
15.30 – 16.30 uur 
 
Koffieochtend  
ouders op de Joubert 
08.30 – 10.30  
 

6 
LAATSTE 
SCHOOLDAG 
 

7 & 8 juli 
 
 
 

Studiedagen 
Alle kinderen VRIJ 

 

 
Het team van Obs Nelson Mandela wenst u een fijne vakantie! 

We zien de kinderen graag terug op maandag 22 augustus.   

 
 



 
 
 

Mededelingen 
Hieronder staat een overzicht van een aantal mededelingen. 
 
Voor de meivakantie vierden wij met de hele school de Koningsspelen. Het was een succes! 
 

• De kinderen uit de groepen 1 en 2 verzamelden met z’n allen op de Joubert. Daar 
hebben zij samen leuke activiteiten gedaan en op de gang samen geluncht.  

• De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 hebben verschillende spelletjes, 
waaronder schminken, touwtrekken, spijkerpoepen, in de wijk gedaan.  

 

 
Op dinsdag 24 mei stond een MR-vergadering gepland. Uit deze vergadering zijn de 
volgende punten gekomen: 
 

• De MR-leden zijn het er over eens dat alle leerlingen godsdienstige lessen aangeboden dienen te krijgen. 
Om die reden heeft de MR ingestemd met de carrousel. Binnen deze carrousel komen de volgende geloven 
aan bod: islam, christelijke kerk, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en katholieke kerk. De MR heeft hier al 
een voorlichting vanuit Mirjam Dries ontvangen.  

• Het jaarplan is aan de MR gepresenteerd.  

• De formatie / klassenbezetting voor schooljaar 2022/2023 is besproken, maar nog niet definitief. Het streven 
is om op 9 juni tijdens de teamvergadering de formatie aan het team te presenteren.  

• De MR heeft ingestemd met het verlengen van de schooltijden in schooljaar 2022/2023. De schooltijden 
worden gewijzigd naar 08.15 uur tot 15.30 uur op maan-, dins-, donder- en vrijdag.  

• Er staan voor het afnemen van de Cito-toetsen 3 weken gepland. Dit is nodig om eventuele zieke leerlingen 
een Cito te laten inhalen.  

 

 
Op woensdag 8 juni is het weer zover: Nationale Buitenspeeldag! 
Dit jaar wordt op die middag de voorronde voor het NK stoepranden 
gehouden. Van 14.00 uur tot 17.00 uur is de competitie. Daarnaast 
zijn er verschillende leuke en actieve buitenspeelactiviteiten voor 
zowel jong als oud te doen op ons schoolplein aan de Joubertstraat. 
De buitenspeeldag is natuurlijk niet compleet zonder de voorrondes 
van het NK stoepranden. Schrijf je in en speel mee! Wie weet win jij 
wel de gouden ticket naar het NK Stoepranden, een finaleplaats 
voor de zesde editie van het NK stoepranden op 18 september, in 
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De winnaars 
ontvangen de tickets en treinkaartjes (voor de winnaar en een 
begeleider).  
  

Dus kom op woensdagmiddag 8 juni naar het schoolplein van de Nelson Mandela en doe mee! Want stoepranden is 
ontzettend leuk. Kom lekker buiten spelen en neem je ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnen ook gezellig 
mee. Inschrijven kan op woensdag 8 juni, de inloop is vanaf 13:00 uur. Of stuur een app-bericht (met je naam en 
leeftijd) naar Nikita van De Katrol op 06- 06 27 41 47 63. 
 

 
Onlangs heeft u de factuur voor uw bijdrage aan het schoolfonds ontvangen. Heeft u meerdere kinderen bij ons op 
school dan ontvangt u voor elk kind een factuur. De bijdrage voor het schoolfonds is vrijwillig. U bent niet verplicht 
deze bijdrage te betalen. Het is natuurlijk wel zo dat wij alleen uitstapjes en schoolreisjes kunnen maken wanneer er 
voldoende geld voor is. Wij kunnen bijvoorbeeld schoolreisjes niet betalen van het geld dat we van het Ministerie van 
Onderwijs ontvangen: dat geld is bestemd voor het verzorgen van onderwijs.  
 
De schoolfondsbijdrage voor het huidige schooljaar is € 40,- per kind en is met de MR vastgesteld. Dit is een 
verlaging met EUR 10,-- ten opzichte van de schoolfondsbijdrage voor de jaren voor de coronacrisis. Dat komt omdat 
er in de gemeente Rotterdam momenteel een proef loopt met gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar.  
 
De schoolfondsbijdrage voor de jaren 2019-2020 en 2020-2021 is achteraf vastgesteld op EUR 15,-- per 
jaar. Mocht u voor deze schooljaren meer dan EUR 15,-- per kind per jaar hebben betaald, dan is dat verrekend met 
de factuur voor dit schooljaar. U ontvangt dan een afwijkende factuur met uitleg van deze verrekening.  
 
Volgend schooljaar stappen we overigens over op een digitaal facturatiesysteem (Wis Collect). U ontvangt de factuur 
voor bijdrage schoolfonds dan niet meer op papier, maar als betaallink in een mail. Heeft u nog vragen, kom gerust 
langs, of bel ons voor nadere uitleg. Wij staan u graag te woord.  
 

 
 


