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Studiedag 

 

Zoals in de schoolgids staat vermeld zijn alle kinderen op dinsdag 1 oktober vrij 

i.v.m. een studiedag voor het team. 

 

Betalingen ouderbijdrage en tso (overblijf) 

  

Eind volgende week ontvangen alle ouders/verzorgers per e-mail een factuur voor de 

overblijf en de ouderbijdrage voor schooljaar 2019 -2020. De ouders van de kinderen uit 

groep 8 ontvangen een aangepaste factuur voor de ouderbijdrage, inclusief de betaling 

van het schoolkamp.  

De factuur voor de overblijf is op basis van onze gegevens over het afgelopen schooljaar 

en het overblijven van de kinderen de afgelopen twee weken.  

Aan u het verzoek om de facturen, via de meegestuurde link, per bank te betalen.  

De kosten voor het schoolkamp en de overblijf kunnen in termijnen worden betaald.  

 

Educatieve groenstrook 

Vorig schooljaar hebben leerlingen van groep 7 meegewerkt aan de ontwikkeling van een 

leer- en spelplek, in het parkje naast ons schoolgebouw. De leerlingen van de 

Beatrixschool en de Mr. Van Eijckschool hebben deze speelplek zelf ontworpen en de 

gemeente Rotterdam heeft de ingediende plannen gerealiseerd. Gisteren is deze nieuwe 

speelplek in de wijk feestelijk geopend met allerlei leuke workshops voor de kinderen. Er 

was ook aandacht van de media: Zuqia en Ecenaz uit groep 8B zijn geïnterviewd door TV 

Rijnmond en waren gisteren op radio en televisie te beluisteren en te zien. 

       

MR 

Maandag 23 september a.s. vergadert de medezeggenschapsraad van 17.45 uur tot 

19.00 uur, in het Eijckpunt. De oudergeleding van de mr bestaat uit Marieke de Quant 
(moeder van Pieter en Thomas), Sheila Gorré  (moeder van Sidney) en Frank Kreuk (vader van Vinnie 
en Sophie). De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Fimmyriet Tuinder, Heidi de Vrind en 
Steven Groen. 

 

 



Bruiloft juf Jacqueline 

Voor de kinderen uit de groepen 1/2 was het gisteren feest op school. Juf Jacqueline en 

haar man Michael, die vrijdag 13 september getrouwd zijn, deden dit in het bijzijn van de 

kleuters op school nog een keertje over.  

    

Techniekmiddag 

De groepen 7 en 8 gaan op donderdag 3 oktober, vanaf 11.30 uur het Generation Discover Festival in 
Ahoy. Het festival is bedoeld om kinderen ervaringen op te laten doen op het gebied van wetenschap 
en technologie.  

 

 

LEKKER FIT! 

 

 

Tennistoernooi groep 5 t/m 8 

Woensdagmiddag 2 oktober wordt de voorronde tennis 

gehouden voor kinderen uit groep 5 t/m 8. De kinderen 

die zich hebben opgegeven bij juf Eke zijn ingeschreven 

bij de toernooiorganisatie. Wij rekenen dus op de 

aanwezigheid van deze kinderen. Mocht uw kind echt 

verhinderd zijn, wilt u dit dan bijtijds doorgeven? 

 

 

 



               Feyenoord & Lekker Fit ouder/kind voetbaltoernooi groep 3/4 

Woensdagmiddag 25 september organiseren 

Feyenoord en Lekker Fit het ouder/kind 

voetbaltoernooi voor de groepen 3/4. De 

kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven 

krijgen een bevestigingsbrief met extra 

informatie. 

  

                      Feyenoord & Lekker Fit Mini-Sportdorp groep 1/2 

Woensdagmiddag 25 september wordt er ook een sportdorp georganiseerd voor de 

kleuters. De kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen een bevestigingsbrief 

met extra informatie. 

 

                               Feyenoord Streetleague groep 6 t/m 8 

Wil je je nog inschrijven voor de Feyenoord Streetleague? Doet dat dan snel, want de 

wedstrijden gaan in oktober van start!Fittest 

Maandag 7 oktober en woensdag 9 oktober worden de kinderen gewogen en gemeten 

door de diëtiste. Wellicht dat er naar aanleiding van de resultaten contact met u wordt 

opgenomen.  

 

                                                Jeugdsportfonds 

Wilt u uw kind lid maken van een sportvereniging, maar kunt u dit zelf niet financieren? 

Dan kunnen wij het jeugdsportfonds voor u inschakelen. Er wordt jaarlijks tot €225,- aan 

contributie vergoed. Als u hier meer informatie over wilt ontvangen, dan kunt u contact 

opnemen met juf Eke. Haar e-mail adres: eke@mrvaneijck.nl 

 

                                              Gezonde traktaties! 

Wat goed al deze gezonde traktaties!!! Allereerst van harte gefeliciteerd en rond de 

kerstvakantie mogen jullie meedoen met een extra lesje “apenkooien”: Nilda (7A), Leigh-

Anne (4B), Jadilino (6), Xavyella (3B), Trisha (6), Sierra (1/2C), Kuzey (1/2C), Ayat 

(4B), Aedyan (4B), Dishayrah (4B). 
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Dinsdagochtend 24 september: 

Informatieochtend Taal en ontwikkeling  

Dinsdag 24 september om 08.30 uur komt NLEducatie u vertellen over de mogelijkheden 

voor het volgen van Nederlandse taalles. Kent u ouders die daaraan mee willen doen: 

geef het door! 

Informatieochtend voor de groepen 1 /2: 

Woensdagochtend 2 oktober  

Juffrouw Heidi vertelt weer het een en ander over het 

leren van de kleuters. De kleuters leren aan de hand 

van thema’s.   Hoe gaat dat nu in zo’n les? Wat en hoe 

leren de kinderen? En op welke manier kunt u thuis 

daaraan meewerken? 

Woensdag ochtend 2 oktober om 08:30 uur 

 

 

2 oktober 12:30 uur: Spellen uitleen! 

Beste ouders, de spellen uitleen is vernieuwd! Naast de 

bekende rekenspellen zijn er nu ook diverse taalspellen 

beschikbaar. Iedere ouder krijgt voor zijn of haar kind een 

strippenkaart waarop je precies kunt zien welke spellen er 

geleend kunnen worden.  

De spellen kunnen 2 weken geleend worden. Daarna ruil je ze 

om voor een ander spel!  

Kom dat zien en speel mee. Er worden ook spel-ochtenden 

georganiseerd waarbij we met elkaar de spellen spelen. Niets is zo 

lastig als een onbekend spelen leren spelen…. Daarom doen we dat 

gezellig samen. 

Spellenochtend voor ouders 

Hoe moest dat ook al weer? Samen ontdekken we de bordspellen van vroeger! 

Woensdagochtend 25 september om half 9!!! 

  



OVERBLIJFHULP GEVRAAGD!  

DRINGENDE OPROEP 

 

Zonder overblijfouders is er een groot probleem om alle kinderen te laten overblijven, of 

wordt het overblijven heel erg duur. Daarom hebben we echt extra overblijfouders nodig.  

Met name zoeken we 2 moeders/vaders die een groep 3 willen begeleiden. U loopt mee 

met de groep 3 naar de speeltuin en eet daar samen met de kinderen en u houdt toezicht 

als ze spelen.  

Beheerst u de Nederlandse taal en vindt u het ook nog gezellig om te helpen, neem dan 

contact op met meester Ton of juf Sandra. Voor uw hulp ontvangt u een kleine 

vrijwilligers vergoeding.  

 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit Voor wie 

Dinsdag 24/09 08:30 uur 

Informatieochtend 

taalondersteuning 

anderstaligen 

Alle ouders die 

moeite hebben met 

het spreken en 

begrijpen van de 

Nederlandse taal 

Woensdag 25/09 13:30-16:30 
Ouder-Kind Toernooi groep 

3 en 4 

Ouders en Kinderen 

groep 3 en 4 

Dinsdag  

1/10 
Hele dag  

STUDIEDAG 

Kinderen vrij 
Alle kinderen 

Woensdag  2/10 08:30 
Info- ochtend groep 1/2 

werken met thema’s 

Ouders van kinderen 

uit Groep 1/2 

Woensdag 2/10 12:00 Spelletjes uitleen 
Ouders van kinderen 

uit Groepen 1/5 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


