
 

 

Dinsdag 4 oktober  Dierendag  
Woensdag 5 oktober   Dag van de leraar en start      

Kinderboekenweek 
Woensdag  12 oktober  Kinderboekenmarkt  
Vrijdag 14 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek  
Maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober  Herfstvakantie  
Zondag 30 oktober  Start wintertijd  
Maandag 31 oktober Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
 

Strategisch beleidsplan Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam 
Vorige week heeft u een uitnodiging ontvangen voor de meedenkavond van 4 oktober. Hieronder nog even 
een reminder.  

 
 
Halen en brengen kinderen 
Nu het weer herfstachtig begint te worden en het donkerder wordt in de ochtenden, zien we 
weer vaker auto’s midden op de Hoflaan en Waterloostraat  stoppen. Dit levert gevaarlijk 
situaties op, met portieren die onverwacht open gaan en fietsende kinderen die zich om de 
stilstaande auto’s heen moeten manoeuvreren. 
We willen u met klem vragen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te 
komen. Komt u toch met de auto, parkeert u dan uw auto in 1 van de omliggende straten. De 
Hoflaan en Waterloostraat zijn geen Kiss&Ride zones! 
Hartelijk dank voor uw medewerking, zeker namens onze leerlingen!  
 
 

Oktober 2022 
Belangrijke data 

Vanuit de directie 



Studiedag 23 september 2022 
Op vrijdag 23 september hebben we de eerste studiedag van dit schooljaar gehad. De leerkrachten van de 
onderbouw hebben zich in de ochtend verdiept in het nieuwe observatiesysteem, wat we gaande we dit 
schooljaar zullen gaan invoeren. In de middag zijn zij aan de slag gegaan met Begrijpend luisteren. 
Begrijpend luisteren is een belangrijk onderdeel van Begrijpend lezen wordt al in de groepen 1 en 2 ingezet 
om in de toekomst goede resultaten te behalen op het gebied van Begrijpend Lezen. Daarnaast levert het 
voor de kinderen extra luister plezier op, omdat ze zich meer moeten inleven in de hoofdpersoon en in het 
verhaal.  
De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 zijn in de ochtend aan de slag gegaan met Begrijpend 
Lezen. Een deel van deze ochtend was een opfrisser van dat gene wat we al wisten, maar ook zijn nieuwe 
technieken en strategieën besproken. In de middag hebben we met deze leerkrachten de startbijeenkomst 
gehad over DPL; Doordacht Passend Lesmodel. Binnen dit model is er meer ruimte voor differentiatie op 
niveau en lesdoel, het werken met breinsleutels en coöperatieve werkvormen. 
 
Plein locatie Nieuwe Park Rozenburgschool Assendelft  
De buitenruimte; schoolplein van de locatie Assendelft wordt binnenkort verbouwd. Afgelopen schooljaar 
is er vanuit de gemeente een project geweest: Buurtklimaatjes. Er zijn verschillende bewoners middagen 
geweest, waarin de bewoners rond het Assendelftplein bevraagd zijn op hun wensen over de inrichting van 
het plein. Dit heeft geresulteerd in een plan en tekening door de architect. Op het nieuwe plein is veel 
aandacht voor groen en afwatering.   Zo zullen er moestuintjes komen voor de buurtbewoners en uiteraard 
een afgesloten kleuterplein. Het plan is nu weer terug bij de gemeente, zodra we weten wanneer er gestart 
gaat worden met de verbouwing laten we het u weten. In de klassen en in de hal van de locatie Assendelft 
kunt u de ontwerpen bekijken.  
 
Schoolzwemmen 
Sinds vorig jaar volgen de groepen 5 en 6 geen zwemles meer in het Oostelijk zwembad. Met de MR is 
besproken dat het wel wenselijk was om gedurende het jaar nog zwemactiviteiten te organiseren.  
De groepen 5 tot en met 8 hebben de afgelopen weken survival zwemmen gehad in het Oostelijk 
zwembad. 
 
 
Stichting “Vrienden van de Park” 
Zoals u wellicht weet worden wij door de stichting 
jaarlijks financieel ondersteund voor o.a. lessen 
handvaardigheid, muziek, schaken en techniek. Om 
dit te blijven doen en nieuwe plannen te kunnen 
uitvoeren, vragen we u een vrijwillige donatie te 
overwegen (of te blijven voortzetten). Informatie 
vindt u in de jaarkalender en op onze site.  
 
 

Raar met je haar dag 2023  
Afgelopen donderdag was het weer zover; Raar met je haar dag, alweer de derde editie! 
Ook de kinderen en leerkrachten op de Assendelft deden mee! 
Tijdens het schooljaar organiseren we een aantal van deze dagen, niet alleen omdat het leuk en gezellig is, 
maar ook omdat dit soort dagen verbindend werken! 
Data voor de bijzondere dagen vindt u in de jaarkalender, zo volgt er nog een Twinday, een foute 
kersttruien dag etc.  
 

Vanuit het team 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

Pittige Plustorens  
Inmiddels zijn we een paar weken aan het werk met de pittige plustorens. 
Afgelopen weken zijn wij tijdens de lessen van de pittige plustorens aan de slag gegaan met het 
onderwerp; " Eén dag in 2118". 
Door middel van gedegen vooronderzoek hebben de kinderen informatie verzameld. 
Met deze informatie hebben zij een woord-web gemaakt. 
Vervolgens is er door het gebruik van een vragenlijst een ontwerp bedacht. 
Dit ontwerp gaan de kinderen verder uitwerken en maken. Uiteindelijk gaan de kinderen hun idee en 
ontwerp presenteren in de groep. 
Er komen al mooie en doordachte ideeën voorbij, zoals; hoe zit een schooldag eruit? wat gebeurt er met 
het klimaat? Een vliegend vervoermiddel. 
Wij zijn erg benieuwd naar de uitwerking en presentaties van de ideeën. 
 

NPRS’s got Talent! 
Genieten jullie elke vrijdagavond ook zo van Holland’s got Talent!? De meest bijzondere talenten van 
Nederland tonen hun kunsten en wij staan elke keer weer versteld! Maar misschien denk jij wel: “Nou dat 
kan ik ook!” 
Dat komt mooi uit, want 21 oktober is het weer zover! Dé talentenshow van de Hoflaan en omstreken 
keert terug! 
Iedereen, met welk talent dan ook, kan auditie doen in de komende weken! De voorrondes starten in de 
klas! Kom jij daar als winnaar uit de bus, dan strijd je in de finale mee voor een fantastische prijs voor jouw 
hele klas! 
Dus stof je eenwieler af, stem je doedelzak of poets die golfbal nog eens op en show ons jouw talent! 

Actie Schoenendoos 
Dit jaar doen we als school weer mee met de actie schoenendoos. Voor de herfstvakantie ontvangt u hier 
extra informatie over.  
 



 

Herfst 
De afgelopen periode hebben wij met de kleuters naar het thema Herfst toegewerkt. In de herfst zijn de 
appels rijp dus gingen wij met alle kleuters appels kopen bij de groenteboer op de Lusthofstraat. Die vond 
het zo leuk dat wij langskwamen, dat hij uitgebreid de tijd nam om ons iets te vertellen over de 
verschillende appelsoorten en hoe die aan de boom groeien. Natuurlijk kregen wij genoeg appels mee voor 
in de klas. Daar gingen we aan de slag!   
Nadat wij appelflappen hadden gebakken, schillen hadden opgemeten en na geknipt, de binnenkant van 
het klokhuis hadden bestudeerd, hadden we een natuurlijk verloop naar het Bos en het thema ‘wij gaan 
naar het Kralingse bos.’ Opeens waren er allemaal dingen in onze klas die met het bos te maken hadden; 
bladeren, verschillende soorten noten, en zelfs een heel pannenkoekenrestaurant. Wat we daar nu weer 
allemaal kunnen spelen, leren en doen? Dat gaan de kleuters de komende weken uitzoeken.   

 
 
Kinderboekenweek GI GA GROEN  
Beste ouders,  
Woensdag start de Kinderboekenweek. Komt u voorlezen in de klas? 
U kunt zich opgeven via Social schools of bij de juf aan de deur. U kunt zelf een prentenboek meenemen 
van thuis of één uitkiezen in de klas.   

We kijken uit naar veel mooie voorleesmomenten!  
 

Assendelft nieuws 


