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Beste kinderen en ouders,
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op.
7 weken lang is er veel geleerd en beleefd, zowel in als buiten de klas.
De groepen hebben elkaar en de leerkrachten (opnieuw) leren kennen. Er wordt
hard met elkaar gewerkt aan de vakken op school en de sfeer in de groep, de
eerste lesbezoeken aan de kinderboerderij zijn geweest en natuurlijk was er de
fantastische schoolreisdag voor alle groepen.
De Parro app is geïntroduceerd en de eerste reacties zijn alleen maar positief. In de
week na de vakantie volgt een nieuwsbrief waarin we verder inzoomen op Parro en
de mogelijkheden. Bent u nog niet aangesloten? Vraag de code aan de
groepsleerkracht.
Joan is gestart als directeur van de school en heeft kennisgemaakt met alle
kinderen, leerkrachten en zoveel mogelijk ouders de hand geschud en gesproken.
Het is mooi om te zien en ervaren hoe betrokken iedereen is bij onze Tarcisiusschool
en dat er zoveel mooie ideeën zijn om er een nog mooiere school van te maken.
Op de studiedag van 18 oktober gaan we met het hele team inzoomen op wat de
Tarcisius nu zo’n goede en fijne school maakt en hoe we dit nog verder kunnen
uitbouwen in de komende jaren.
Voor nu wensen we jullie allemaal een fijne herfstvakantie.
Tot maandag 28 oktober,
Team Tarcisius

Schoolreis
De schoolreis voor de groepen 1 naar Plaswijckpark was
zeer geslaagd. Alleen al het opgehaald worden met de
Plaswijckpark boot was al een feestje.
Het weer viel gelukkig mee, hier en daar een druppel.
In de Efteling hadden de
groepen 2 t/m 8 ook een
fantastische dag.

Dinsdag 8 oktober heeft de themaochtend plaatsgevonden:
“Het jonge kind in de digitale wereld”
Het was leerzame bijeenkomst, die verzorgd werd door onze schoolmaatschappelijk
werkster Annemieke Ceton en haar stagiaire Roxey.
Er is gepraat over het spel, de telefoon, de i-pad etc. Wanneer zit je kind erachter,
wat doet je kind dan, hoe lang, speelt het kind ook buiten, hoe gaat de ouder zelf
met de telefoon en de i-pad om etc.
Om u een indicatie te geven van de aanbevolen schermtijd volgt hier een
overzichtje. Langer kán schadelijk zijn voor de hersenen, de motoriek en de ogen.
tot 2 jaar: 10 minuten per dag samen tv-kijken.
2 - 4 jaar: maximaal 30 minuten per dag en 10 min per keer.
4 - 6 jaar: maximaal 1 uur per dag en 15 min per keer.
6 - 8 jaar: maximaal 1 à 1,5 uur per dag 30 min per keer.
8 - 10 jaar: maximaal 1,5 uur per dag
10- 12 jaar: maximaal 2 uur per dag
12+: maximaal 3 uur per dag
Het maken van afspraken over schermtijd zal op gevoel moeten gaan. Wat werkt
goed voor jullie kind en past bij jullie gezin? Een makkelijke regel is
de 20-20-2 regel (20 min schermtijd – 20 sec wegkijken – minimaal 2 uur buiten op
een dag)
Daarnaast hebben we gepraat over de positieve en negatieve effecten van de
digitale wereld. Wilt u meer informatie kunt u mij mailen.
We hopen dat u er de volgende themabijeenkomst ook weer bij bent. Deze vindt
plaats op dinsdagavond 21 januari van 19.30-20.45 uur. Nadere informatie volgt nog.
Anneke Willemsen,
intern begeleider
Anneke.Willemsen@rvko.nl

Belangrijke data:
18 oktober
21 t/m 25 okt
31 oktober
14 november
16 november
25 en 27 november
5 december
9 december
13 december
18 december
23/12 t/m 3/1

Les vrije dag, studiedag voor het team
Herfstvakantie
19.30u. Informatieavond overstap naar het VO
20.00 uur school versieren voor Sinterklaas
Sinterklaas komt aan in Nederland
Ontwikkelingsgesprekken
Viering Sinterklaas, om 12.00 uur zijn de kinderen vrij
20.00 uur school in Kerstsfeer brengen
16-18 uur Kerst-in
Kerstviering
Kerstvakantie

Berichten van de AC -Activiteitencommissie
Dit voor de school bijzondere jaar zijn wij, de vaders en moeders van de AC, goed
begonnen: De eerste vergadering hebben we achter de rug en de eerste door ons
georganiseerde activiteit heeft reeds plaatsgevonden op 3 oktober, de schoolreisjes
naar de Efteling en het Plaswijckpark. Ongetwijfeld hebben de kinderen een super
leuke dag gehad !
We hebben een leuke groep vaders en moeders, maar wij zijn nog steeds op zoek
naar enthousiaste ouders die ons willen helpen bij het organiseren en vormgeven
van activiteiten als de Sinterklaasviering, het knutselen bij de Kerst-in, onze alom
bekende Carnavalsoptocht, de Avondvierdaagse en… voor dit jaar de
lustrumcommissie.
Dus vindt u het geweldig om iets extra’s voor uw kind en de school te doen … meld
u aan bij de AC ! Dit kan door een van de leden persoonlijk aan te spreken of een
mail te sturen aan: activiteiten.tarcisiusschool@gmail.com
Ook voor vragen of verdere informatie, kunt u ons op dit mailadres bereiken.
Het lustrum !
Inmiddels heeft een tweetal ouders zich aangemeld om in de klassen te vertellen
over hun beroep of passie. Maar … we willen heel graag wat meer verhalen, meer
inspiratie voor onze kinderen. Mocht u het ook leuk vinden om met uw verhaal de
jeugd te inspireren of te informeren, dan kunt u zich aanmelden via het mailadres:
jubileum.tarcisiusschool@gmail.com
We horen graag van u !!

Verkeerssituatie Kleiweg verandert per 4 november
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week hebben wij als school overleg gehad over de volgende fase in de
ontwikkeling van de Kleiweg.
We hebben eerst de pijn puntjes van de eerste fase besproken en daarna gekeken
naar fase 2.
De bereikbaarheid per auto blijft gedurende dit project een lastige.
De Margrietstraat wordt 1 richtingsverkeer vanaf de Elektroweg. Het verstandigste is
om zo mijn mogelijk met de auto te komen.
Vanuit Schiebroek is de fiets de snelste oplossing.
Wij snappen dat het voor iedereen soms best lastig is, maar deze werkzaamheden
zullen ook een keer moeten plaats vinden.
De winkeliers op de Kleiweg hebben er misschien wel het meeste last van.
In bijgevoegde flyer in dit document geeft de gemeente uitleg over de situatie per 4
november.

20 oktober 2019: Benefiet Acro-zondag in de
Tarcisiusschool
Op zondag 20 oktober organiseren wij een Acrobatiek en AcroYoga zondag in de gymzaal
van de Tarcisiusschool, Johan de Wittlaan 7, in Rotterdam.
Op deze dag zullen er vier workshops zijn van ieder anderhalf uur. Daarvoor hebben wij
gerenomeerde AcroYoga en Acrobatiek-docenten uitgenodigd.
De eerste workshopronde van 10:30 tot 12:00 uur is speciaal voor ouder en kind. Met name
de kinderen van Tarcisius en hun ouders zijn hierbij welkom. Voor deze workshop hoef je
geen ervaring te hebben. De bedoeling is dat het een leuke workshop wordt waarin ouders
en kinderen gezellig samen acrobatiek/acroyoga beoefenen. De docent voor deze workshop
is Wiebe de Ridder, die steeds met één van zijn eigen kinderen de les zal geven.
Kosten voor de workshop zijn € 15 per ouder-kind duo, een tweede kind is €7,50 extra.
Daarnaast vragen we als entree een bijdrage voor onze sponsoractie voor Simavi: Hike for
Health – Nepal. Daarvoor kan een contante bijdrage worden gedoneerd.
Plezier is gegarandeerd! Kom samen met je kind meedoen aan deze workshop!
Graag tot gauw, Fedde en Suzan
https://kominactie.simavi.nl/acties/443

