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Belangrijke data: 
2-10: Start Kinderboeken-
week 
3-10 en 4-10: School-
fotograaf 
11-10: Afsluiting kinder-
boekenweek 
28-10: Studiedag 
leerkrachten 
21 t/m 28-10: Herfst-

vakantie 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 3 en vrijdag 4 
oktober komt de 
schoolfotograaf. Op 
donderdag worden de 
groepsfoto’s gemaakt. De 
groepen die deze dag 
gymmen, worden voor het 
gymmen op de foto gezet. 
Op vrijdag worden de 
portretfoto’s en de 
broertjes zusjes-foto’s 
gemaakt. Let op: Alleen 
broertjes en zusjes die al op 
school of bij peuterspeelzaal 
De Woelwaters zitten gaan 
met elkaar op de foto. 
Op deze vrijdag is er geen 
zwemles! 
 
Informatieavond 19-9 
Een goede opkomst op de 
informatieavond van 19 
september. Hierin is onder 
andere de nieuwbouw 
besproken en was er een 
tafel met plattegronden van 
de gebouwen die we zullen 
gaan betrekken. 6 en 7 
januari zijn de kinderen vrij, 
zodat de collega’s beide 
gebouwen in orde kunnen 

maken om uw kind weer 
goed te ontvangen op 8 
januari 2020. Belangrijk is 
en blijft: ondanks de 
verhuizing blijven we goed 
lesgeven! 
 
Plastic vissen 
Groep 7b en groep 8 
hebben zich sterk gemaakt 
om plastic uit de Rotte te 
vissen. Dit deden zij n.a.v. 
een les over “plastic vissen” 
die zij in de klas gekregen 
hebben. Er werd ook een 
fiets opgevist! 
Ook zijn ze op zoek gegaan 
naar waterdiertjes; van 
kokerjuffers tot 
libellelarven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 
Van 2 t/m 13 oktober is het 
Kinderboekenweek. Het 
thema van dit jaar is “Reis 
mee”. Voor meer info zie de 
website: 
https://www.kinderboekenweek.nl/ 

Op woensdag 2 oktober zal 
er een opening zijn in de hal 
van de school voor alle 
klassen. Op vrijdag 11 
oktober sluiten we de 
Kinderboekenweek af. 

 
 
Studiedag 28-10 
Maandag 28 oktober, de 
dag na de herfstvakantie 
zijn de leerlingen vrij i.v.m. 
de studiedag van de 
leerkrachten. Tijdens deze 
studiedag worden o.a. de 
volgende zaken besproken: 
- Het 4-jarenplan 
- Het team denkt na over de   
  koers van de school 
- Rots- en watertraining 
- Begrijpend lezen 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage van €60,- 
mag overgemaakt worden 
op: 
NL24INGB0663394228, 
t.n.v. DR Arentschool. 
Via de klassenouder zult u 
via de MR een tikkie 
ontvangen in de groepsapp 

https://www.kinderboekenweek.nl/
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van de klas om het betalen 
te vergemakkelijken.  
 
Overblijf 
Er zijn al veel betalingen 
voor het overblijven binnen. 
Er wordt bij Margriet 
betaald, maar er wordt ook 
veel overgemaakt op de 
rekening van school. Fijn!  
De ouders die nog niks 
betaald hebben, verzoeken 
wij om voor 30 september 
de eerste termijn te betalen 
(voor meer informatie, zie 
de mailing van 24 
september over het 
overblijven).  
Dit kan overgemaakt 
worden op onze rekening: 
NL24INGB0663394228, 
t.n.v. DR Arentschool. 
 
Stemmen op molens 
Aan de Kralingse Plas staan 
de twee snuif- en 
specerijenmolens De Ster en 
De Lelie. De molens zijn 
samen met twee andere 
Nederlandse molens 
genomineerd voor de 
BankGiro Loterij Molenprijs 
2019. De molens strijden 
om een geldbedrag van 
maar liefst € 75.000! Dit 
bedrag zou De Ster en De 
Lelie enorm helpen bij de 
bouw van een 
bezoekerscentrum achter 
De Ster en het herstel van 
de fundering van het enige 
deel van De Ster dat nog 
dateert uit 1866.  
Tot 1 oktober kunt u op 
deze molens stemmen.  

Voor elke stem draagt de 
Bankgiro Loterij 1 euro bij 
aan de bouw van het 
bezoekerscentrum, dus uw 
stem helpt altijd! Wint De 
Ster de meeste stemmen 
van Nederland, dan krijgt zij 
de hoofdprijs van € 75.000. 
Helpt u ons deze mooie prijs 
te winnen? 
Hier de link waar u kunt 
stemmen.  
https://www.molens.nl/rotterdam/ 

 

 

 

https://www.molens.nl/rotterdam/

