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Opening Kinderboekenweek 

De opening van de 
kinderboekenweek, 
met als thema 
Vriendschap, was een 
groot succes. Op het 

balkon bleken de kinderen, gespeeld door juf 
Haidy en juf Angelique, elkaar niet zo aardig te 
vinden. Daardoor speelden zij niet meer met 
elkaar samen. Juf Kitty heeft er uiteindelijk 
voor gezorgd dat zij voortaan als 
hartsvriendinnen door het leven gaan.   
 
Muziekuitvoering 
De afgelopen weken hebben de groepen 5 en 
6 muzieklessen gevolgd. Deze werden 
gegeven door leerkrachten van de Stichting 
Kunstzinnige Vorming Rotterdam. De kinderen 
hebben geleerd de trompet en drums te 
bespelen. Het vele oefenen heeft een mooi 
muziekstuk opgeleverd. Dit willen de 
leerlingen graag aan hun ouders laten horen. 
U bent, op onderstaande tijden, van harte 
welkom op de Hoensbroeksingel.  
 

Vrijdag 12 oktober 

10.45 – 11.00 Groep 5b 

11.45 – 12.00 Groep 6a 

Donderdag 18 oktober 

10.45 – 11.00 Groep 5c 

11.45 – 12.00 Groep 5a 

Dinsdag 16 oktober 

14.00 – 14.15 groep 6c 

15.00 – 15.15 groep 6b 

 
Dierendag 

Op dierendag hebben de 
kleuters verteld over hun 
favoriete huisdier. Daarna 
hebben zij geteld hoeveel 
kinderen de hond, de poes, de 
cavia, de parkiet en het konijn 

leuk vonden. Dit hebben zij, samen met de juf, 
in een tabel opgeschreven.

 
De hond bleek het meest gekozen huisdier te 
zijn. Wat een leuke rekenles was dit!  
 
Scholenmarkt 
Op woensdag 17 oktober wordt de 
scholenmarkt georganiseerd in het Islemunda 
Theater. Op deze markt zullen alle middelbare 
scholen uit Rotterdam-Zuid zich voorstellen. In 
de middag kunnen ouders met hun kind de 
markt bezoeken.  
 
Onwijze moeders 
Op 12 oktober organiseert onze medewerker 
ouderbetrokkenheid, juf Haidy, de eerste 
bijeenkomst van ‘Onwijze moeders’. De naam 
is enigszins misleidend daar alle ouders en/of 
verzorgers welkom zijn! ‘Onwijze moeders’ is 
een project vanuit de politie. In verschillende 
bijeenkomsten vertelt de wijkagent, aan 
ouders van kinderen, wat deze meemaakt in 
de Beverwaard. Thema’s zijn o.a. social 
mediagebruik, straatcultuur, loverboys en 
grooming. U bent, vanaf 9.00 uur, van harte 
welkom in de MFO. Wij hopen op een hoge 
opkomst.  
 
Groepen 3 

De kinderen uit 
groep 3 hebben 
heerlijk in de 
hoeken gewerkt 
met allerlei 
materialen. De 
dierenwinkel werd 

in gebruik genomen nadat eerst een bezoek 
aan een echte dierenwinkel werd gebracht. 
Ook gingen de kinderen aan de slag met de 
woorddoos. Wat kunnen de kinderen dit al 
knap!  
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Onderwijsparade 
Juf Haidy heeft 
vandaag op de 
onderwijsparade 
gestaan. Het thema dit 
jaar was ‘vernieuwend 
onderwijs’. Ouders en 
verzorgers kregen 
antwoorden op vragen 
als: ‘Hoe kan ik nog 
meer betrokken raken 

bij de ontwikkeling van mijn kind op school?’. 
Het was een geslaagde ochtend. 

Bibliotheek  
De bibliotheek organiseert een 
tekenenworkshop waarbij je geen handen 
hoeft te gebruiken. Hier leer je op een leuke 
en creatieve manier te werken met techniek, 
elektronica en robotica. Toegang: gratis.  

 
 
Belangrijke data 
10.10 Rots- en watertraining groepen 5 
 Ouderkoffie: politievoorlichting 
16.10 Popcornparty kleutergroepen 1-2 c,e,f 
17.10 Popcornparty kleutergroepen 1-2 a,b,d 
18.10 Koffieochtend ouders 
19.10 Studiedag: alle kinderen vrij 
 
 
 
 

 


