Mededelingenblad voor de ouders nr. 2 d.d. 30 september 2016
Schooltandarts
Door problemen met de personele bezetting, heeft de schooltandarts de laatste keer maar
een deel van de kinderen kunnen behandelen.
Maandag 10 oktober komen ze voor de kinderen die nog niet geweest zijn.
Algemene ouderavond
Dinsdag 4 oktober is de algemene ouderavond. De uitnodiging ontvangt u in een aparte
bijlage van dit mededelingenblad.
Kinderboekenweek
Van 5 okt t/m 16 okt is het weer Kinderboekenweek! Het thema is dit jaar: voor altijd jong! En
daarom staan de opa's en oma's in de schijnwerpers.
Opening:
Woensdag 5 oktober. 08:35.
De dependance heeft een eigen opening.
Voor het hoofdgebouw:
Bij deze willen we graag alle opa's en oma's uitnodigen voor de opening. De opa's en oma's
verzamelen op het voetbalveldje.
Elke opa en oma wordt gevraagd een gek hoedje mee te nemen en op te zetten
(feesthoedje).
Alle groepen zullen zich verzamelen tussen het stuk gymzaal en het voetbalveld om de opa's
en oma's toe te zingen.
Daarna is de Kinderboekenweek officieel geopend en gaan de kinderen met de leerkracht
terug naar de eigen klas.
Ook dit jaar zal er een voorleeswedstrijd worden gehouden onder de kinderen en dit keer
ook voor de opa's en oma's. Hier worden de kinderen zelf over geïnformeerd door de eigen
leerkracht.
Het belooft weer een geweldige Kinderboekenweek te worden!
Naast de activiteiten die we op school in de klassen organiseren heeft ook de bibliotheek in
Rotterdam een speciaal programma.
Op zondag 9 oktober transformeert de Centrale Bibliotheek in een groot feestterrein rond het
thema Voor altijd jong! Over oma’s en opa’s. Er zijn workshops, spelletjes en optredens van
de volgende bekende kinderboekenschrijvers en -illustratoren: Rindert Kromhout, Jeska
Verstegen, Harmen van Straaten, Marieke Smithuis, Edward van de Vendel, Floor de Goede,
Barbara Scholten, Juliette de Wit, Vivian den Hollander en Mattie Poels.
Toegang tot het feest is gratis. Kijk voor een compleet overzicht van het programma op
www.bibliotheek.rotterdam.nl.
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Themaochtenden
Net als vorig schooljaar verzorgen wij op school weer 4 themaochtenden voor de ouders van
de peuters en de kleuters en voor andere geïnteresseerden.
Op woensdag 5 oktober van 8.45 uur- 10.00 uur vindt de eerste VVE-themaochtend plaats.
Het eerste deel van de ochtend zal gaan over schoolmaatschappelijk werk, het tweede deel
over de taalspraakontwikkeling bij peuters en kleuters.
Onderaan deze brief vindt de uitnodiging voor deze ochtenden.
Schoolreis Efteling en Plaswijckpark
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Hoofdgebouw:
Johan de Wittlaan 5-9
3051 HE Rotterdam
Tel: 010 4229590
E-mailadres: tarcisius.dir@rvko.nl
Website: www.tarcisius-school.nl

Dependance:
Margrietstraat 15
3051 TV Rotterdam
Tel: 010 4227400

Beste ouders,

5 oktober-----eerste themaochtend voor ouders-----komt u ook?
Net als vorig schooljaar verzorgen wij op school weer 4 themaochtenden voor de
ouders van de peuters en de kleuters en voor andere geïnteresseerden.
Op woensdag 5 oktober van 8.45 uur- 10.00 uur vindt de eerste VVE-themaochtend
plaats.
Het eerste deel van de ochtend zal gaan over schoolmaatschappelijk werk, het
tweede deel over de taalspraakontwikkeling bij peuters en kleuters.
Onze schoolmaatschappelijk werkster, Annemieke Ceton en de logopediste van
PPO, Barbara Witlox, zullen deze ochtend verzorgen.
Wilt u onderstaande data alvast in uw agenda noteren?
Dinsdag 17 januari van 8.45 uur-10.00 uur: themaochtend over Spelend leren /
lerend
spelen.
Donderdag 9 maart van 8.45 – 10. 00 uur: themaochtend over eten en slapen.
Woensdag 17 mei van 8.45- 10.00 uur:
thema staat nog open.
Onderstaand strookje graag voor 30 september inleveren bij de leerkracht van uw
kind of u kunt een mailtje sturen naar:
Annekew@rvko.nl
Tot 5 oktober!
Team Tarsientje / Tarcisius.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag kom ik / komen wij op de themaochtend op woensdag 5 oktober met 1 / 2
persoon / personen.
Ouder(s) van: …………………………………………….
Uit groep: Tarsientje / ……………………..beren.
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