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Meesters en Juffendag.
Alle meesters en juffen vieren tegelijk hun verjaardag.
Groep 7a
Excursie “Struinen op de landtong”
De leerlingen moeten om 13:15 uur bij het EIC gebouw
aanwezig zijn en kunnen om 15:15 uur weer opgehaald
worden.
Groep 7b
Excursie “Struinen op de landtong”
De leerlingen moeten om 13:15 uur bij het EIC gebouw
aanwezig zijn en kunnen om 15:15 uur weer opgehaald
worden.
Alle groepen.
Kijkmiddag zonder afspraak
U bent welkom met uw kind om het werk van uw kind te
bekijken.
Van 15:30 uur tot 16:30 uur.
Tevens de afsluiting van de kunstweken.
Groep 5a
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie.
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.
Hemelvaart.
Groep 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie.
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.
Groep 6a
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie.
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.
Tweede Pinksterdag.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Groepen 5a – 6a – 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Verwerkingsles Ketelbinkie.
Locatie: De Rozenhorst.
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Groep 7a – 7b
Praktisch verkeersexamen.
Groepen 5a – 6a – 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Mission Symphonic.
Locatie: De Doelen te Rotterdam.
Rapport 2
Groepen 1 t/m 7
10 minutengesprek met afspraak.
Stoeltje passen.
Musical.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Zomervakantie.
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
Alle groepen
Schoolreisje.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Schoolfotograaf.
Herfstvakantie.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Sinterklaas
Deze dag hebben we een continurooster, de kinderen zijn
om 14:00 uur uit.
Lunchpakketje meenemen.
Vrije dag voor alle leerlingen.
Kerstvakantie.
Voorjaarsvakantie.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Goede vrijdag / Pasen
Meivakantie.
Hemelvaart.
Vrije dag voor alle leerlingen.
Tweede Pinksterdag.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
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Zomervakantie.
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021.

Vrijdag 10 mei was het groot feest op school.
Meester Dave is met zijn Mirelle getrouwd.
Wij wensen het bruidspaar een stralende toekomst toe.

Afwezigheid Directie, meester Dave
Op donderdag 23 mei wordt Dave geopereerd aan zijn knie, hij moet daarna absolute rust houden.
Dat betekent dat hij sowieso twee weken niet op school aanwezig is.
De directietaken worden verdeeld over de collega’s van het managementteam.
Maandag: Natascha
Dinsdag: Charlotte / Lenny
Woensdag: Nancy / Jolande
Donderdag: Piet
Vrijdag: Diana

Ieder kind een echte kunstenaar.
Op dit moment zijn we in de groepen 1 t/m 8 bezig met een cultuurproject.
Afgelopen maandagmorgen zijn deze Kunstweken van start gegaan. De leerlingen hebben toen
kennisgemaakt met de zeven “kunstenaars” die een belangrijke rol spelen binnen het project. Iedere
groep heeft bezoek gekregen van één van deze kunstenaars en hebben een mooi kunstwerk van hem
gekregen. In de groep gaan de kinderen de kunstenaar beter leren kennen en veel werk van hem
bekijken. Ook gaan ze zelf aan de slag en mogen een schilderij maken in de stijl van hun kunstenaar.
Daarna krijgt iedere leerling een museumfolder mee naar huis waarin staat uitgelegd hoe ze hun
eigen online museum kunnen openen, waar het schilderij te bewonderen is. Uw kind kan
belangstellenden uitnodigen om in dit online museum rond te kijken en zo kennis maken met het
bijzondere kunstproject op school. Tevens kan in de museumwinkel (geheel vrijblijvend natuurlijk)
allerlei leuke spulletjes worden besteld.
De afsluiting van de Kunstweken vindt plaats tijdens de kijkmiddag op 28 mei. U kunt dan, samen
met uw kind, de exposities in de verschillende klassen bewonderen. De zeven “kunstenaars” zullen
hierbij aanwezig zijn. Ook zal er iets speciaals georganiseerd worden ter afsluiting, maar daarover
later meer.

Digicoaches op de Rozenhorst
We zijn een nieuw project gestart op de Rozenhorst, we gaan leerlingen
met korte cursussen opleiden tot Digicoaches. Deze Digicoaches leren
kleine computerproblemen op te lossen of ze weten wie ze om hulp
moeten vragen. Daarnaast zullen deze leerlingen ook afwisselend
komen helpen bij het SkillsLab. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn verschillende
sollicitatiebrieven, mails en filmpjes binnengekomen. Vlak voor de
meivakantie zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd met juf Diana en daar
zijn de Digicoaches voor dit schooljaar uit gekozen. Vrijdag 10 mei
starten we met de eerste mini cursus, we maken dan ook een planning
voor het indelen van Digicoaches bij de SkillsLablessen.
Digigroetjes van juf Diana

Vakantierooster en vrije dagen 2019 - 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/ Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
10-04-2020 t/m 13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020
01-06-2020
20-07-2020 t/m 28-08-2020

Vrije dagen voor alle groepen
Vrijdag 20-12-2019
Vrijdag 22-05-2020
Vrije dagen voor alle groepen (studiedag leerkrachten)
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