
 

 

 

Nieuwsbrief 8        16 oktober 2020 

 
Algemeen 

Wat een periode hebben we achter de rug met elkaar. De meeste kinderen zijn nu gelukkig alweer 
goed gewend en de juffen en meesters ook. Met elkaar zijn we nu ook wel toe aan vakantie, want 
wat is er hard gewerkt door iedereen! 

Rectificatie 

In de vorige nieuwsbrief heb ik per abuis de verkeerde data voor de voortgangsgesprekken in het 
schema van de ‘belangrijke data’ gezet. De voortgangsgesprekken van de groepen 3 t/m 7 zijn op 3 
en 5 november. Deze data stond gelukkig al wel goed in de Parro kalender. 

Corona 

In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de regering en het dringende advies om zoveel 
mogelijk thuis te blijven om de beweging op straat te beperken heb ik in overleg met de MR besloten 
om in ieder geval tot de kerstvakantie de schooltijden aan te passen.  

De dagen worden maandag t/m vrijdag van 8:30 t/m 14:00. De kinderen eten op school met de 
leerkracht en spelen op de dagen dat er geen gym is een keer extra buiten. De TSO komt dus te 
vervallen. Dit scheelt 1 haal- en 1 brengmoment. 

Ook ben ik bezig met de gemeente om (tijdelijk) een draaibaar hek te plaatsen aan de zijde bij de 
ingang van de kleuters om zo de drukte op het plein wat te spreiden en de looproutes beter te 
kunnen hanteren. Ik hoop dat ik hiervoor toestemming krijg. 

We begrijpen dat dit voor u consequenties heeft, positieve, maar wellicht ook negatieve, we kunnen 
echter niet anders dan het virus serieus nemen en proberen om als school zijnde onze 
verantwoordelijkheid hierin te nemen. 

Wijkcultuurklassen 

In verband met vrijgekomen plaatsen is de inschrijving van de wijkcultuurklassen verlengd tot en met 
21 oktober. Schrijf je kind nog snel in 
via: https://www.kcegids.nl/algemeen/lesaanbod/kcegids.php?aanbieder=wkk&doel=publieksactivit
eiten 

Zin in een leuke activiteit in de herfstvakantie? 

Speuren en spelen in Molen de Walvisch 

Het is bijna herfstvakantie. Weet jij al wat je gaat doen? Misschien is een bezoek aan museummolen 
De Walvisch wel iets! 

Op dinsdag 20 en donderdag 22 oktober staat de Walvisch in het teken van de jeugd. 

Speciaal en alleen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is van 10:00 – 12:00uur en van 13:30 – 15:30uur 
de molen te bezoeken en zijn er verschillende activiteiten te doen. 



 

 

Een museumdocent en natuurlijk een echte molenaar laten je van alles zien en vertellen over de 
werking van de molen. Wat is bijvoorbeeld een vang of wat is luiwerk? Ook kan je molenpuzzels 
maken, speuren naar objecten in de molen, een memoryspel doen en graan malen. 

En natuurlijk krijg je iets lekkers en iets te drinken. 

Na afloop ga je naar huis met je zelf gemalen zakje meel. 

De kosten van deze leuke ochtend of middag zijn 2,50 euro per kind. 

We houden vanwege Corona rekening met extra hygiëne en er is plek voor maximaal 15 kinderen. 

Voor de ouder/ begeleiders is er een actie met het Jenevermuseum. 

Heeft u uw kind (eren) 5 min voor aanvang afgeleverd dan kunt u ondertussen met de Rotterdampas 
of museumjaarkaart gratis het Jenevermuseum bezoeken of krijgt u een korting van 50% op de 
toegang. 

Aanmelden is gewenst. Dit kan telefonisch bij Molen De Walvisch of via de mail. 
Vermeld de naam en leeftijd van uw kind en de datum en het tijdvak van uw voorkeur. 
Graag tot in de herfstvakantie! 
Westvest 229 
3111 BT Schiedam 
010-4267675 dewalvisch@jenevermuseum.nl 
 

 

Belangrijke data: 
28 oktober  Bag2school 
3 en 5 november Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7 (groep 7/8 op 5 november) 
23 november  Voorlopig adviesgesprekken groep 8 (kinderen van groep 8 zijn vrij) 
4 december  Sinterklaas viering; 12:00 vrij 
9 december  Primo studiedag; kinderen zijn vrij 
16 december  Kerstviering 
18 december  Kinderen zijn vrij 


