JANUARI 2018
IN DIT NUMMER:

Wij wensen u allen een
goed en gezond 2018 !
We weten nog niet of het gaat sneeuwen in januari. Maar als er een dik pak sneeuw
valt, denken jullie dan aan de vogeltjes? Die kunnen dan moeilijk
eten vinden en hebben last van de kou.
Maak er een gezellige activiteit van en rijg pinda’s aan een snoertje of maak een vetbol. Succes gegarandeerd en de vogels? Zij
zingen in het voorjaar het hoogste lied.



De beste wensen



Afscheid juf Odette



Nieuwe collega’s



Thema-avond OR



Schoolbijdrage



Nieuws van de afdelingen



Open Dag



Brownies & Downies



Open dag



Leerlingraad

Wist u dat:


Wij voor de vakantie afscheid hebben genomen van juf Odette van A+. Na 25 jaar
heeft zij besloten om haar eigen weg in te slaan. Wij wensen haar heel veel succes voor de toekomst.



Wij een nieuwe juf hebben in de Middengroep D, juf Esther. Wij heten haar van
harte welkom en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.



Dat er ook een nieuwe Intern Begeleider is aangenomen voor het VSO, Gitte
Burggraaf. Wij heten ook haar van harte welkom en wensen haar veel plezier en
succes in haar nieuwe functie.



De nieuwe muziekjuf Lorance iedere dinsdag en woensdag zorgt voor de leuke
muziekles met de leerlingen. Wij heten ook haar van harte welkom en wensen
haar veel plezier in haar nieuwe baan.

Zaterdag 17 februari houden wij Open Dag. Van 11.00—14.00 uur bent U allen van
harte welkom om onze school te komen bezichtigen.

Heeft u de schoolbijdrage al
betaald? Zo niet dan verzoeken wij u vriendelijk, doch
dringend dit zo spoedig mogelijk te doen. Alleen dan kunnen wij ook in de toekomst
leuke kampen, Sinterklaas–
en Kerstfeesten blijven organiseren.
Bij voorbaat onze dank na-

SO
Maandag 22 januari start het project
“Winkelen” in het SO. Alle groepen doen hier
op hun eigen manier aan mee en zullen de klas
als winkel inrichten. Er zal o.a. een kapper,
bakker, muziekwinkel, boekenwinkel, drogist en
een supermarkt zijn. Aan het einde van het project zullen de leerlingen bij elkaar in de winkel
kunnen gaan shoppen.

Maandag 30 januari verzorgen de Fozzies
de maandafsluiting.
Het thema is dan “muziek”.

Vooraankondiging!
Maandag 12 maart organiseert de Ouderraad een
thema-avond met onderwerp “onder curatele stellen, mentorschap en bewind voering. Informatie en
een uitnodiging hiervoor
volgt nog via school.

De Elmo’s en de Ernies
leren van alles over het onderwerp “lichaam”. Waar zit
je neus, je enkel, je billen,
je knie en je elleboog?

In de week van 5 tot 8 februari zullen er weer HGW oudergesprekken gevoerd worden.
Hiervoor krijgt u persoonlijk een uitnodiging van de leerkracht.

VSO
Wist u dat veel van onze leerlingen een werkplek vinden
bij Downies & Brownies aan de Nieuwe Binnenweg 65A
in Rotterdam? Hier kunt u terecht voor de lekkerste koffie, lunch, catering en een lekkere avondmaaltijd. Voor
openingstijden en foto’s kunt u terecht op

In de week vanaf 29 januari zullen er weer oudergesprekken plaatsvinden. U wordt hiervoor persoonlijk
uitgenodigd door de leerkracht.

www.browniesanddownies.nl
Donderdag 11 januari gaat Bruggroep
A voor een studieproject naar IKEA.
Zij zullen nieuw servies voor de klas
gaan aanschaffen.

De leerlingenraad:

Wij zijn de leerlingenraad van het Rotterdam College.
Iedere 4 weken vergaderen wij over actuele zaken binnen school.
Ook in 2018 hopen wij alle leerlingen een actieve rol te geven in
het nadenken over zaken op school.
Jullie horen ook dit jaar weer van ons.
Op 17 januari is onze eerste vergadering weer en zullen wij de
Kerstviering evalueren en alvast vooruitkijken naar de komende
activiteiten van dit jaar.

