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Winterweer 
De afgelopen twee weken werden we 
getrakteerd op flink wat winterweer. Het 
dikke pak sneeuw leverde naast wat 
ongemakken toch vooral heel veel plezier 
en mooie plaatjes op. Zo stonden onze 
gebouwen er prachtig bij in het winterse 
decor en genoten de kinderen in de 
pauzes van de sneeuw! 

 

Verkeer rondom de gebouwen 
Door het winterse weer en de heropening 
van de scholen neemt ook de 
verkeersdrukte rondom de gebouwen toe. 
Om te voorkomen dat dit tot gevaarlijke 
situaties voor de kinderen leidt, doen wij 
een dringend beroep aan onze ouders om 
zo veel mogelijk met de fiets of lopend 
naar school te komen. Wanneer u uw kind 
met de auto naar school brengt, vragen 
wij u om uw auto te parkeren in een 
parkeervak, alvorens uw kind uit te laten 
stappen. Deze oproep wordt ook gedaan 
door onze buren van de Parel, waarmee 
wij regelmatig overleg hebben over onder 
andere dit soort zaken. Op deze manier 
zorgen we er gezamenlijk voor dat 
onveilige situaties en  
verkeersopstoppingen voorkomen 
worden.  
 
Online voorlichting Youz 
Om ouders meer te informeren en voor te 
lichten, organiseert Youz verslavingszorg 
in samenwerking met de gemeente 
Rotterdam en andere 
samenwerkingspartners online 
ouderavonden. U kunt hier gratis aan 
deelnemen. Er zijn vier verschillende 
thema avonden: 
- Het puberbrein en opvoedtips 
- Alcohol, lachgas en energydrink 
- Tabak, waterpijp en cannabis  
- Gamen & social media 
Bent u geïnteresseerd in één of meerdere 
thema’s, dan kunt u zich daarvoor 
aanmelden door een online 
aanmeldingsformulier in te vullen. Dat 
kunt u doen door deze link aan te klikken.  
Youz is beschikbaar voor vragen en advies.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeXMy0Q1hbIOgPGKTDXch6AdqKWeDVT7VmxJU0hPdE4ToWByw%2Fviewform&data=04%7C01%7CKitty.vandenBulk%40rvko.nl%7C187d2971110a434ce2d408d8d3f34561%7C8241154370cf41c2897b541f01a613b3%7C1%7C0%7C637492389705823301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1VTX426dmG%2BqROrqeA8fVRz5AzPRwuAuryAZ9ceDrfo%3D&reserved=0
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Op www.puberenco.nl kunt u meer 
informatie en tips vinden over diverse  
over onderwerpen als opgroeiende tieners 
en groepsdruk.  
 
Even voorstellen 
 

 
 
Turabali kwam aan met zijn bruid  
Jailley-Femke en zei tegen de juf: 
WIJ GAAN TROUWEN  
 
Carnaval 
Ook dit jaar werd er carnaval gevierd op 
school, geheel aangepast aan de geldende 
maatregelen. Het was erg gezellig in alle 
klassen. Er werden veel verschillende 
spelletjes gespeeld en ook dit jaar 
kwamen er weer veel mooie creaties 
voorbij. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 
20.02: Start voorjaarsvakantie 
01.03: Eerste schooldag na de  
  voorjaarsvakantie  
15.03:  Start Week v.d. Lentekriebels
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