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Belangrijke data…
25/8 voorleesfeest gr. 1 t/m 3
29/8 koffieochtend met directie
01/9 roostervrije dag; Alle kinderen vrij.
01/9 Offerfeest
26/9 Schooldiëtiste aanwezig
Weer naar school…
De zomervakantie zit er op en (bijna) alle
kinderen zijn weer op school. In alle groepen
is gestart met kennismaken. De eerste weken
staan o.a. in het teken van groepsvorming.
Nieuwe rekeningnummers…
Vanaf 21 augustus ’17 zijn dit onze nieuwe
ING rekeningnummers;
Ouderbijdrage - NL24INGB0654087369
Overblijf – NL52INGB0654087350
Schoolkalender…
Op de eerste schooldag hebben alle (oudste)
leerlingen de kalender mee naar huis
gekregen. Neem de kalender goed door; bv.
informatie over het schoolfonds, het
overblijven, de roosters etc.
Waar u in het verleden nog een extra brief
kreeg, verwijzen we u nu graag naar de
kalender. Tevens komt er elke maand een
nieuwsbrief.

Gratis spelotheek en bibliotheek…
We willen graag dat alle kinderen lid zijn van
de spelotheek en van de bibliotheek.
We hebben besloten dat zowel de bibliotheek
als de spelotheek wederom GRATIS zijn dit
schooljaar.
De spelotheek is dagelijks geopend van 8.35
tot 9.15uur. En op vrijdagmiddag van 13.00 tot
15.15uur.
De bibliotheek is geopend op woensdag van
8.50 tot 13.00uur en op vrijdagmiddag van
15.15 tot 16.00uur.
We verwachten van ouders (waar mogelijk)
dat zij ook regelmatig langskomen om boeken
en spellen te lenen 
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drinken voor jong en oud. Oftewel
Gezelligheid met een hoofdletter G.

Slapen is belangrijk…
Slapen is erg goed voor het welbevinden en de
schoolprestatie van kinderen.
Hoe lang slaapt uw kind per nacht?
Hierbij een richtlijn.
Leeftijd

Totaal uren

4 jaar

12

5 jaar

11,5

6 jaar

11,5

7 jaar

11

8 jaar

11

9 jaar

10,5

10 jaar

10,5

11 jaar

10

12 jaar

10

13 jaar

9,5

Camping Crooswijk is een festival voor en door
Crooswijkers en overig Rotterdams volk. Dit
alles vindt plaats in het hart van Crooswijk op
het Schuttersveld; een stukje onontdekt
Rotterdam. In een groene oase gelegen tussen
Oud en Nieuw Crooswijk. Een wijk om trots op
te zijn. Wij nodigen je bij deze dan ook uit om
je tent uit de kast te halen, je badslippers aan
te trekken, je in te smeren met factor 50 en te
genieten op onze camping.

Officiële opening De Nieuwe Branding…
Het buurthuis / clubhuis / huis van de wijk is
de laatste maanden verbouwd.
Op woensdag 6 september is de officiële
opening van 12.45 tot 17.00u. Naast een
officieel gedeelte zijn er tal van leuke en
gezellige activiteiten voor kinderen.

Een prik? Zo gepiept!...
Binnenkort organiseert het CJG weer
vaccinatiedagen voor alle 9-jarigen. Informatie
kunt u vinden op www.eenprikzogepiept.nl
Uw kind krijgt verlof, geef het a.u.b. wel even
door aan de leerkracht.
Camping Crooswijk…
Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus krijgt
Crooswijk weer terug wat het zo verdiend, een
fantastisch evenement met een Crooswijks
karakter. In dit weekend vindt Camping
Crooswijk plaats, een tweedaags festival met
muziek, cultuur, sport, spel, kunst, eten en

Facebook…
Volgt u ons al op
Facebook?

Dé manier om op de
hoogte te blijven van activiteiten van de Oscar
Romeroschool!
www.facebook.com/OscarRomeroschool
Word ook lid!!!
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