Mei 2016

Zondag 8 mei
Dan is het moederdag. Maak maar eens een
lekker ontbijtje voor je moeder. Het is haar
verwendag!

Binnenkort ontvangt u een brief over de schoolbijdrage voor het
schooljaar 2016-2017. Heeft u de schoolbijdrage voor 2015-2016 nog
niet betaald? Wij verzoeken u dingend om dit zo spoedig mogelijk in
orde te maken.

Meivakantie
* Vanaf maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei zijn we vrij. Op maandag
9 mei moeten we weer naar school.
* Op maandag 16 mei zijn we ook vrij, dan is het tweede Pinksterdag
* Van 23 t/m. 27 mei zijn alle leerlingen vrij, dan is het Tulpvakantie. De juffen
en de meesters hebben pech, zij moeten wel aan het werk.
Voor de leerlingen is de eerste schooldag weer op maandag 30 mei.
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Vakanties en vrije
dagen



Kampweek midden–
en eindgroepen

UIT in Rotterdam voor de kleintjes
SO
Projecten
Op 9 mei begint het project “Vrije tijd”. Wat kun je allemaal
doen op de dagen dat je niet naar school gaat? Hobbies, buitenactiviteiten, sport: ze komen allemaal aan bod in deze weken.
Op 30 mei begint het project “Sport”. Dat worden actieve
weken!
Dinsdag 31 mei
Maandafsluiting. We nemen feestelijk afscheid van de maand
mei. De Kermits verzorgen een optreden.

IJsbeer in de tropen
Rotterdamse Schouwburg
Lars, de kleine ijsbeer, woont op de Noordpool. Op een
dag drijft hij op een afgebroken ijsschots de zee op. Steeds
verder dobbert hij, en komt uiteindelijk in de tropen
terecht. Met simpele middelen en verschillende poppen
laat Lindai Boogerman het prentenboek tot leven komen.
Leeftijd: 2 - 6 jaar
zondag 1 mei 2016, om 11:00 uur,
Schouwburgplein 25
3012 CL Rotterdam
010-4118110
Internet:
www.schouwburg.rotterdam.nl

SO en RC
Donderdag 19 mei
Op die dag is het jaarlijkse voetbaltoernooi.
Leerlingen van so en vso kunnen zich daarvoor
opgeven.

VSO

Maandag 9 mei
Dat wordt leuk: de midden– en de eindgroepen gaan een
weekje naar Bruinisse op kamp.
Er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd op en bij
het water. Er staat een gezellige bbq op het programma en
natuurlijk komt Geert-Jan een verrukkelijke rijsttafel maken.
Op vrijdag 13 mei komen ze weer terug. Op donderdag gaat
A+ een dagje op bezoek. Deze leerlingen moeten om 20.00 uur
door de ouders opgehaald worden op school.

Woensdag 18 mei
Middengroep B gaat naar de kinderboerderij voor een speurtocht naar verschillende dieren: “Rara, wie ben ik?”
Maandag 30 mei
A+ gaat naar een voorstelling van de
Cliniclowns in Dordrecht.

Vrijdag 20 mei
Tom, stagiair sport en bewegen,
organiseert een sportdag voor alle
groepen die hij dit jaar les heeft
gegeven. U hoort hierover nog
bijzonderheden.

UIT in Rotterdam

FUN Forest
De klimparken van Fun Forest staan voor een actieve,
maar vooral leuke beleving van de natuur voor gezinnen,
scholen en bedrijven. Voor zowel jong en oud, als voor beginnende en gevorderde klimmers, bieden wij een gezellig,
avontuurlijk en spannend dagje uit!
Openingstijden
Woensdagen 12:00 - 18:00 uur
Weekend en feestdagen van 11:00 - 19:00 uur.
In de schoolvakanties dagelijks geopend.
Prijzen
Volwassenen : Euro 19,95
Kinderen 0 t/m 7 : Euro 0,00
Kinderen 8 t/m 12 : Euro 15,95
Kinderen 13 t/m 17 : Euro 17,95
Leeftijd: 8 - 18 jaar

