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Ambulance 
De peuterspeelzaal is bezig met het thema 

‘Hatsjoe’. De moeder van 
Yinthe werkt op de ambulance. 
Zij kwam, samen met een 
collega, bij ons op bezoek. Alle 
peuters mochten een 
verbandje bij de juf omdoen, 
pleisters plakken en op het bed 
zitten. Als afsluiter werd er een 

kijkje genomen in de ambulance, waarna de 
zwaailichten en de sirene aangingen.  

 
Gastles wijkagent 
Afgelopen donderdag hebben de kleuters een 

gastles gekregen van 
onze wijkagenten Mark 
en Nemanja. De kinderen 
hadden vooraf hele leuke 
vragen voor de agenten 

bedacht. Zij weten nu precies waar de 
handboeien voor gebruikt worden, hoeveel 
politiehonden er zijn en wie het verkeer 
regelt. Het was een leerzame ochtend.  
 
Gevonden voorwerpen 
Zowel op het hoofdgebouw als op de 
dependance, zijn er speciale bakken voor 
gevonden voorwerpen. Deze staan in de 
lerarenkamer en zitten overvol. Mist u een 
sjaal, handschoen, drinkbeker of iets anders? 
Kom dan snel kijken. De spullen die na de 
voorjaarvakantie nog niet zijn opgehaald, 
doneren we aan de kledingbank. 
 
Telefonische bereikbaarheid 
In Rotterdam is er sprake van een groot 
leerkrachtentekort. Gelukkig lukt het ons 

  
 
om alle groepen bezet te houden. Het gevolg 
is dat er minder collega’s beschikbaar zijn om 
bijvoorbeeld de telefoon op te nemen. Zo kan 
het voorkomen dat u, bij het bellen naar de 
dependance onder schooltijd, geen gehoor 
krijgt. Op dat moment staan namelijk alle 
leerkrachten voor de klas. Voor schooltijd én 
in de middagpauze is er wel altijd iemand 
aanwezig om de telefoon aan te nemen. We 
hopen op uw begrip. 
 
Plekboek Spel 
Van 22 februari tot en met 8 maart wordt de 
Beverwaard omgetoverd tot een groot levend 
spelbord. Door een spelformulier bij Huis van 
de Wijk De Focus te halen, kun je gratis 
meedoen. Daar wordt uitgelegd hoe het spel 
werkt. De winnaars krijgen een leuke prijs.   
  
Speeldag HB 
Op zaterdag 10 maart wordt de speeldag HB 
georganiseerd in Schiedam. Dit is speciaal 
bedoeld voor (vermoedelijk) hoogbegaafde 
kinderen, hun ouders en andere gezinsleden. 
O.a. juf Audrey, juf Dewhi en juf Marion 
verzorgen workshops op die dag. Kijk voor 
meer informatie op www.speeldagHB.nl.   
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op dinsdag 27 februari, van 14.30 tot 15.30 
uur, wordt er de Robot Workshop van maX 
Music (6+) georganiseerd. Jonge kinderen 
maken kennis met robotica en mogen de 
robots zelf besturen. Tickets kunt u verkrijgen 
bij de bibliotheek of bestellen via de website.  

 
 
 
 
 



Hoofdgebouw Dependance Peuterspeelzaal 
010-482.04.63 010- 479.40.58 06-38.30.95.16 
 

 
Voorleeswedstrijd 
Onze schoolkampioen Enrico, uit groep 7a, 
heeft meegedaan aan de voorronde van de 
voorleeswedstrijd. Deze werd gehouden in de 
theaterzaal van Islemunda. Het was voor de 
jury ontzettend moeilijk kiezen aangezien alle 

kinderen geweldig hun best hebben gedaan. 
Enrico is in de top 3 beland. Een andere 
deelnemer ging door naar de volgende 
ronde. Wij hebben genoten van zijn 
griezelverhaal en voor dit schooljaar blijft hij  
onze voorleeskampioen! 

 
 
Belangrijke data 
19.02: Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
 Adviesgesprekken groep 8 
20.02: Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
 Adviesgesprekken groep 8 
23.02: Koffieochtend ouders 
26.02:  Start voorjaarsvakantie 
05.03:  Kinderen weer naar school 
 Tandartscontrole Sanakids 
08.03:  Cultuurtraject groepen 3 


