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Project De Gouden Regels afgesloten
Vanochtend hebben we met elkaar in de gymzaal het project de gouden regels
afgesloten. We zijn het schooljaar vliegend gestart met onze drie schoolregels:

Wij zijn aardig voor elkaar;

Wij zijn rustig op school;

Wij gaan netjes met onze spullen om.
Soms is dit nog moeilijk, maar de afgelopen drie weken hebben we keihard geoefend op deze drie regels. Hierdoor gaat het elke keer een beetje beter. De kinderen hebben vanmorgen in de gymzaal laten zien dat zij veel geleerd hebben over de drie gouden regels. Op school hebben we het hierdoor met elkaar fijn en kunnen we het beste uit onszelf halen… en
dat is wat wij op de Christophoor graag willen. In een prettige omgeving onszelf optimaal ontwikkelen.
Huiswerkklas van start
Afgelopen donderdag is de huiswerkklas weer gestart. Dit betekent dat de kinderen iedere donderdag onder leiding van meester Jeffrey hun huiswerk kunnen
maken. Dit kan in het ict-lokaal. De huiswerkklas is van 15.15 uur tot 16.15 uur.
Zet alvast in uw agenda: open inloopochtend
Woensdag 27 september bent u van harte welkom op school. Deze ochtend hebben wij namelijk onze
open inloopochtend. Van 8.20 uur—9.15 uur vertellen de kinderen en de leerkrachten u alles over dit
schooljaar. Om 9.15 uur staat in de ouderkamer de koffie voor u klaar en is er een presentatie over daltononderwijs en het werken in het atelier. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Oudercursus gestart
Op maandag– en vrijdagochtend is de oudercursus gezond Charlois gestart. De ouders leren met elkaar de Nederlandse taal. Wij wensen
Doussou, Shpresa, Aneta, Ouafae, Staysi, Roda, Aleksandra, Weronika,
Sarande, Fatoumata, Alejandra en Sandra héél veel succes!
Uitnodiging Rotterdamse Onderwijsparade
Woensdag 4 oktober zijn alle ouders welkom op de Rotterdamse Onderwijsparade. Dit is een evenement dat georganiseerd wordt voor ouders
van alle Rotterdamse kinderen. U kunt er met elkaar praten over de opvoeding van uw kind en u kunt er allerlei workshops volgen. Het evenement vindt plaats in de Maasilo en start om 9.00 uur met een kop koffie.
De parade duurt tot 11.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden,
kunt u terecht op: www.onderwijsparade.nl
Jullie zijn nieuw op school… welkom!
Elif, Jensley, Miliano en Solange zijn nieuw op school. Zij zijn al een tijdje
aan het wennen en horen er al helemaal bij! Veel speel– en leerplezier
toegewenst op de Christophoor.

Jullie zijn jarig!
Van harte
gefeliciteerd!
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