
   

  Pagina 1 van 3 

   
 

 

 Nieuwsbrief juli 2019                       nr. 8 
 

Petrus Datheenschool 
Biezenkreek 15, 3079 SK Rotterdam 
Postbus 9098, 3007 AB Rotterdam 
010 – 4821730 
www.petrusdatheen.nl 

 
 

Beste ouders, 

Dat het zomer is, hebben we inmiddels wel gemerkt. Nog nooit hebben we zo vroeg 

in het jaar een tropenrooster moeten instellen. Gelukkig was het van korte duur. 

We hopen dat we de laatste drie schoolweken ons werk op een goede wijze mogen 

afronden, om daarna heerlijk vakantie te gaan houden.  

H. Schipper 

 
 

FAMILIENIEUWS 
Er is rouw gekomen bij familie Labee, waar, op vrij jonge leeftijd, een (schoon) zus en 
tante is overleden. Vanaf deze plaats willen we hen van harte condoleren en de troost 
van de Heere toewensen.  
Er is een baby geboren bij fam. Van Elsäcker, een zoon. Daniël is het broertje van 
Sarah en Evy. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding. 
Binnenkort moeten we helaas afscheid gaan nemen van Lauren en Jefta Vlot (en hun 
ouders) omdat zij gaan verhuizen naar Capelle aan de IJssel. Hetzelfde geldt voor 
Kristan Moree en zijn ouders. Zij gaan verhuizen naar Puttershoek. We willen hen 
allen van harte Gods zegen toewensen voor de onbekende toekomst.  
Er komen gelukkig ook gezinnen deze kant op verhuizen. Dat zijn de families Blok (uit 
Houten) en Dijksman (uit Wolphaertsdijk). Direct na de zomervakantie (of z.s.m. 
daarna) komt Loïs Blok in groep 8, Jesse Blok in groep 5, Kristian Dijksman in groep 4 
en Yanny Dijksman in groep 1. We heten hen en hun ouders nu alvast van harte 
welkom op onze school.      
 
 

PERSONEELSNIEUWS 
Meester Wijland heeft met ingang van het nieuwe cursusjaar een benoeming als 
docent  aanvaard op het Hoornbeeckcollege. We willen hem met deze nieuwe baan 
feliciteren. Dat zal een grote verandering geven in zijn leven, maar ook binnen onze 
school. Met betrekking tot het afscheid nemen, hopen we  binnenkort nadere 
informatie te geven. We hopen dat de vacature die daardoor ontstaat spoedig 
ingevuld mag worden. Juf Kempeneers en juf Vogelaar zijn beiden geslaagd voor de 
IB-opleiding. Daarmee hebben we nu dus twee gecertificeerde intern begeleiders op 
school. Van harte gefeliciteerd!! 
 
 

CONTACTMOMENTEN  
De contactmomenten bij de afronding van dit schooljaar staan gepland op : 

 Dinsdagavond 2 juli 2019 voor de groepen 3 tot en met 7 

 Vrijdag 5 juli 2019, voor de groepen 1 en 2. 
De gespreksroosters hebt u vandaag per mail (gr 3-7) of in het rapport van uw kind 
(gr 1-2) ontvangen. Ze staan ook op onze website. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn 
vrijdag 5 juli vrij.  

 

Geplande evenementen 

4-7-2019 

Schoolfotograaf 

5-7-2019 

Contactdag gr 1-2 

10-7-2019 

Start schoolkamp gr 8 

12-7-2019 

Schoolreis gr 1-2 
 

 
 

FOTO VAN DE MAAND 

 

 

http://www.petrusdatheen.nl/
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Nog meer belangrijk nieuws 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Aanstaande donderdag, 4 juli, is de fotograaf (Foto Hoogstraten) op school voor het maken van 
de groeps- en portretfoto's. De achtergrond van de portretfoto's is dit jaar wit. De fotograaf start 
al vroeg, reeds vóór schooltijd. Daarom worden de leerlingen van groep 8 al om 8.30 uur op school 
verwacht voor het maken van de afscheidsfoto!! Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid voor het laten 
maken van eventuele extra familiefoto's. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u zich op dat 
tijdstip melden bij het speellokaal. 
 
 

SCHOOLREIZEN & SCHOOLKAMP 
De schoolreis van de groepen 3 tot en met 7 werd, ondanks de warmte, een heel fijne dag. Helaas 
had de dag wel een staartje, veroorzaakt door de haartjes van de processierupsen. Hopelijk zijn 
de bultjes inmiddels vertrokken en is de jeuk over. 
Volgende week vrijdag, 12 juli, hopen de kleuters op schoolreis te gaan naar belevenisboerderij 
Schieveen en speeltuin Varkenoord. Fijn dat we niet tevergeefs een beroep op de ouders deden 
om ons die dag te helpen met het chaufferen en het begeleiden van de kinderen. We hopen op 
een fijne schoolreisdag.  De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. We vertrekken om 
9.00 uur en hopen 15.00 uur weer op school terug te zijn. 
De leerlingen van groep 8 vertrekken op woensdag 10 juli, om 12.45 uur naar Schoolzicht in 
Aagtekerke voor het schoolkamp. Op vrijdag 12 juli hopen ze rond 15.30 uur weer op school terug 
te zijn. We wensen hen (en hun begeleiders) een fijn schoolkamp toe.   
 
  

SCHOONMAAK 
We rekenen op de hulp van alle ouders bij de jaarlijkse grote 
schoonmaak op  

 woensdagmorgen 17 juli 2019 (van 9.00-12.30) en  

 donderdagavond 18 juli 2019 (van 19.00-21.30 uur).  
We hopen dat we zodoende met een schoon schoolgebouw de 
vakantie kunnen ingaan. Alvast hartelijk bedankt voor het bijdragen 
van uw steentje.  

 
 

AFSCHEIDSAVOND GROEP 8 
Dinsdagavond 16 juli 2019 worden de leerlingen die onze school gaan verlaten (en na 
de zomer hopen te gaan starten in het VO) met hun ouders, grootouders en/of andere 
familieleden om 19.30 uur in de gemeenschapsruimte van onze school verwacht voor 
hun afscheidsavond. (De uitnodiging geldt niet voor jongere broertjes/zusjes)  
Tijdens deze avond wordt een  Bijbelvertelling gehouden, kijken we mee achter de 
schermen van groep 8 en worden, door het bestuur, de getuigschriften en Bijbels 
uitgereikt. We hopen op een heel goede avond met elkaar. 
 
 

AFSCHEID OUDERCOMMISSIE 
Donderdagavond 27 juni is, op een informele wijze, 
afscheid genomen van drie oudercommissieleden, t.w. 
mw. De Nies, dhr. De Raaf en mw. Vlot. Mevrouw De 
Nies en dhr. De Raaf in verband met het feit dat ze na 
de zomervakantie geen kinderen meer op onze school 
hebben en mw. Vlot i.v.m. de aanstaande verhuizing. 
Op dit moment worden nieuwe kandidaten benaderd. 
We hopen dat de lege plekjes weer gauw kunnen 
worden ingevuld. Tot die tijd blijft dhr. De Raaf nog 
even aan als voorzitter. Namens de hele schoolbevol-
king willen we hen alle drie heel hartelijk  bedanken 
voor alle verrichte werkzaamheden.  

  

Correspondentie 

 
ALGEMEEN 
26-04  Nieuwsbrief 7 
07-06  Waterpokken 
07-06  TSO 2019-2020 
18-06  Heg knippen 
18-06  Nogmaals TSO 2019-2020 
18-06  Even met u delen (taalgebruik) 
19-06  Heg knippen 
21-06  Schoolreis en schoolkamp 
22-06  Belangrijk (tropenrooster/schoolreis) 
25-06  Intrekken tropenrooster 
25-06  TSO 2019-2020 
26-06  Schoolfotograaf 
26-06  Contactavond (3-7) 
27-06  Aanstaande vacature 
01-07  Nieuwsbrief 8 
 
GROEPEN 
03-06 gr6-7  Kraamcadeautje 
03-06 gr 7-8 Groepsnieuwsbrief 
08-06 gr 3-4 Keukenrollen 
14-06 gr6-7  Kraambezoek 
18-06 gr6-7  Taalgebruik 
21-06 gr5     Huiswerk 
25-06 gr1-2  Auto's kleuterschoolreis 
26-06 gr1-2  Contactdag 
26-06 gr4-5  Juffendag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AARSLUITING 
De jaarsluiting wordt gehouden, 
vrijdag 19 juli, aanang 8.45  uur 
in de Thaborkerk (Reijerdijk 41). 

Na de sluiting worden de 
rapporten uitgereikt en begin 

(ca. 9.45 uur) de zomervakantie 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DRINGENDE 

OPROEP 

Er moeten nog héél veel 

bibliotheekboeken van        

groep 1-2                                     

worden ingeleverd!!! Zo 

spoedig mogelijk a.u.b. 

Alle andere kinderen a.s. 

vrijdag 5 juli alle boeken 

inleveren!!!! 
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AGENDA 
 

MA DI WO DO VR 

1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 

Rapport gr 1-2 

Mi : gr 1-2 Juf 

IJzelenberg 

Verkeersexamen    

gr 7 

Contactavond        

gr 3-7 

 Schoolfotograaf Contactdag 

gr 1-2            

(gr 1-2 vrij) 

Mi : gr 6-7 Juf 

Boonzaaijer 

 

8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 

Gr 1-2 Juf 

IJzelenberg 

Uitreiken verkeers-

diploma gr 7 

 Gr 6 juf     

Voorwinden 

Gr 7 Juf      

Bontenbal 

Start schoolkamp 

Gr 6 juf 

Voorwinden 

Gr 7 Juf                

Da Cruz Lopes 

Schoolkamp gr 8     

Schoolkamp 

groep 8 

Schoolreis     

gr 1-2 

Groep 3-7 vrij   

                

15-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 

 Afscheidsavond      

gr 8 

 

Schoonmaak-

morgen gr 1-2 

Spelletjesmorgen 

Schoonmaak-  

avond gr 3-8 

8.45 Jaarsluiting 

9.45 Start    

zomervakantie 

 

 

ZOMERVAKANTIE 

 

 

 

 

ONZE JARIGEN  
 

4 juli   Bastiaan Nieveen, gr 6-7 

7 juli   Rowan Vogel, gr 1                            

12 juli  Sophie de Bel, gr 2 

15 juli  Marina Murad gr 6 

 21 juli Emely Gerding, gr 7a          
   Esther Paul, gr 8                                                     

22 juli  Quinten de Ron, gr 5 

27 juli  Joëlle van Weenen, gr 8 
    Juf Dijksman 

1 aug   Meester Wijland 

9 aug   Mevrouw Plomp 

10 aug  Meike de Nies, gr 8 

13 aug  Stacey Oedayraj SV, gr 2    

14 aug  Jiaran Weng, gr 4a 

15 aug   Elias Pena Barreiro, gr 5 

17 aug   Barend Labee, gr 8         
    Jaïro Marthe H, gr 2 

24 aug   Joas Boonzaaijer, gr 8 

27 aug   Masja Kroon, gr 1 

30-aug   Sarah van Elsäcker, gr 1       
     Thom Soet, gr 4a 
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