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Sportdag
Op Dinsdag 20 juni hebben wij weer een sportdag voor de groepen
3 t/m 8.
Op het sportcomplex van het Lange Pad gaan de kinderen in teams diverse
sportieve onderdelen langs. De sportdag duurt van 8.45/9.00 uur tot
15.00 uur.
De opzet van de sportdag is net als andere jaren, met atletiek- en sportonderdelen.
Via de bijgevoegde brief kunt u zich opgeven om mee te helpen.
Nieuwe coördinator overblijven
Beste ouders/verzorgers,
Graag stel ik mijzelf aan u voor als de nieuwe TSO-coördinator op de Tarcisiusschool
school. Mijn naam is Caroline van den Berg, 27 jaar, en sinds 2009 werkzaam in de
kinderopvang als sociaal pedagogisch medewerker, waarvan ook een aantal jaar op
de tussenschoolse opvang op de Tarcisiusschool school. De kinderen, de school en de
manier van werken zijn mij dus niet onbekend.
Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging en hoop op een fijne en voorspoedige
samenwerking waarin het welbevinden van de kinderen centraal staat.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u mij een bericht sturen via
onderstaand e-mailadres: Caroline.vandenBerg@stichtingdetafelvan.nl
Met vriendelijke groet,
Caroline van den Berg
TSO coördinator Tarcisius
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Kliederkerk 11 juni 2017
Zondag 11 juni is er weer Kliederkerk in de Tarcisiusschool (Margrietstraat 15)
Hoe ziet het programma eruit?
Van 16.00-17.00 zijn er allemaal sportieve en knutselactiviteiten te doen. Daarna
wordt tussen 17.00-17.30 het verhaal verteld en we zingen wat liedjes.
Iedereen is welkom en Kliederkerk is speciaal leuk voor (groot)ouders met hun
(klein)kind(eren) De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Wil je meer weten?! Mail naar Anoeska: a.debonte@pkn.nl of kijk op Facebook:
Kliederkerk Rotterdam.
Kliederkerk is een initiatief van Hill en de Oranjekerk.

Zomerfeest
Op woensdag 7 juni staat het zomerfeest gepland.
Mocht het op deze dag niet doorgaan vanwege het
weer, wijken we uit naar 28 juni. Tijdens het zomerfeest
besteden we tegelijkertijd aandacht aan het goede
doel van dit schooljaar. Wij gaan het Lilianefonds
steunen door middel van een kunstveiling. De kinderen
zullen in de klassen kunstwerken maken die tijdens
het zomerfeest, tussen de optredens door, geveild
zullen worden. Meer informatie over het zomerfeest
volgt nog.
Kunstexpositie voorafgaande aan het zomerfeest
De groepen 0 t/m 8 hebben de opdracht gekregen om een schilderij te maken die
geveild kan worden tijdens het Zomerfeest. Om u alvast te laten zien wat de
kinderen gemaakt hebben, organiseert de werkgroep van het goede doel een
expositie in de gymzaal. Op vrijdag 2 juni tussen 15.00 uur en 16.00 uur bent u van
harte welkom om de kunstwerken te komen bekijken en om alvast een bod uit te
brengen op een schilderij (mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere van deze
kunstwerken).
Bij elk schilderij komt een lijstje te hangen, waar u, uw bod kunt opschrijven. Zo
verloopt de veiling tijdens het Zomerfeest wat vlotter. Het is nog steeds mogelijk dat
uw bod overboden wordt tijdens het Zomerfeest. De opbrengst van de kunstveiling
zal gedoneerd worden aan het Lilianefonds. De kinderen weten hier dan al wat
meer over, want zij zullen een gastles krijgen die het Lilianefonds verzorgt op 30 mei.
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Avond4daagse
In een tweede bijlage bij deze nieuwsbrief treft u alle informatie aan met betrekking
tot de avond4daagse.

Inschrijvingen MuseumJeugdUniversiteit weer van start!
Waar word jij wijzer dit najaar?
Van archeologen tot kwantumkenners en van T.rex-specialisten tot
kinderboekenschrijvers: wetenschappers en experts staan klaar om al je vragen te
beantwoorden bij musea in heel Nederland!
Het lijkt misschien nog ver weg, maar na de zomer starten er nieuwe spannende,
bijzondere en grappige collegereeksen over allerlei onderwerpen. En inschrijven kan
nu al! Wil jij weten of je je dromen kunt sturen? Hoe het Romeinse Rijk om zeep werd
geholpen? Hoe DNA werkt? Waarom Griekse beelden meestal bloot zijn? En wat
dokters van dieren kunnen leren?

https://www.museumjeugduniversiteit.nl/
Wie geven de colleges?
Echte wetenschappers en vakspecialisten. Deze mensen zijn echte experts die je het
hemd van het lijf kunt vragen. Zo ontmoet je natuurkundige Julia Cramer in Delft,
kinderboekenschrijver Paul van Loon in Venlo, of weerman Peter Kuipers Munneke in
Utrecht.
Voor wie is het?
De colleges zijn er speciaal voor nieuwsgierige kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Wil je
een voorproefje van een college? Bekijk dan de vlogs van Thomas en Sofie op ons
YouTube-kanaal, bijvoorbeeld die over optische illusies bij het Museon.
Wat kost het?
Dat hangt af van het aantal colleges in de reeks. Je kunt je alleen inschrijven voor
een reeks, niet voor losse colleges. Bij het eerste college krijg je een collegekaart en
bij het laatste je diploma. Een reeks bestaat uit drie tot zes colleges en kost tussen de
€15,- en €30,-. Hoeveel het precies is, zie je wanneer je je inschrijft.
Belangrijke data.
25 en 26 mei: Hemelvaart
29 mei t/m 1 juni: Avondvierdaagse
4 en 5 juni Pinksteren
7 juni Zomerfeest
19 en 21 juni overgangsgesprekken
Vrijdag 7 juli les vrije dag en start van de zomervakantie
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