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Afsluiting Statenlaan van 2 juli t/m 6 juli
Middels dit bericht wil ik u informeren over de voortgang van de werkzaamheden aan de
kerk.
Inmiddels zijn we bijna zo ver dat we de nieuwe dakelementen kunnen gaan monteren.
Hiervoor zullen wij een (grote) torenkraan op gaan stellen in de Statenlaan, schuin voor de
ingang van de kerk.
Dit houdt in dat we voor deze werkzaamheden, een gedeelte van, de Statenlaan af moeten
sluiten voor het verkeer. Deze afsluiting zal zijn vanaf de Isaäc van Hoornbeeklaan en de
Antony Duyklaan.
Via de gemeente hebben we hiervoor een aanpassing op het huidige TVM.
De werkzaamheden starten maandag 2 juli aanstaande. De (volledige) wegafsluiting zal zijn
van maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli van 07.00 uur tot 16.00 uur.
Maandag 9 juli en dinsdag 10 juli zal de kraan op de bouwplaats staan echter zal er op de
rijbaan (tegen de bouwhekken) de vrachtwagen met dakelementen opgesteld worden.
Enig verkeershinder is hierbij niet te voorkomen.
Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken.

Gevonden voorwerpen
Op dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli kunt u bij de
entree van nummer 5 kijken tussen de gevonden
voorwerpen. De spullen die we over houduen gaan
naar een goed doel.

Sportdag informatie voor de groepen 3 t/m 8,
Maandag 2 juli a.s. is het zover: de sportdag!!
We zijn blij dat we ruim voldoende ouders hebben om ons te helpen.
Vandaag, 28 donderdag juni, ontvangen de hulpouders via het kind een enveloppe met de
desbetreffende informatie voor de sportdag. (speelschema, uitleg onderdeel en
plattegrond) Willen de hulpouders op dezelfde tijd verzamelen als de kinderen en zich
melden bij de sportdagcommissie (juf Leanne, juf Chantal,juf Marja en meester Roy)?
Zoals altijd wordt de sportdag gehouden op het Lange Pad, aan het begin van het Kralingse
Bos.
Iedereen moet tussen 8.45 uur en 9.00 uur aanwezig zijn. Om 9.00 uur moeten de kinderen
verzamelen bij hun eigen leerkracht. Daar horen ze waar ze moeten beginnen.
Om 9.15 uur gaat de eerste toeter voor de start van de sportdag. Aan het einde van de dag
voetballen de meesters, juffen en de ouders van leerlingen uit groep 8 tegen de kinderen
van groep 8. Vanzelfsprekend blijven de kinderen kijken om iedereen aan te moedigen. Om
15.00 uur is de wedstrijd afgelopen en moeten alle kinderen zich melden bij de
groepsleerkracht. Dan mogen de kinderen naar huis of worden opgehaald. Ook de kinderen
die naar de BSO gaan, moeten daar opgehaald worden.
De kinderen moeten zich dus eerst melden bij de groepsleerkracht!
Zorg voor goede, stevige schoenen en kleren waarin de kinderen zich makkelijk kunnen
bewegen (aangepast op het weer).
De groepen hebben een aanvoerder die het team bij elkaar houdt en zorgt voor de
wedstrijdformulieren.
Tijdens de pauzes gaan de kinderen naar hun eigen meester of juf. Zorgt u voor voldoende
(gezond) eten en drinken? Een flesje water om bij te vullen is handig!

WARM WEER!
De weersvoorspellingen zijn zeer gunstig, wanneer de temperatuur erg oploopt, zorgen wij
voor extra drinken en afkoelplekken.
Geef uw kind zelf ook iets extra te drinken mee.
Zorg dat uw kind goed beschermd is tegen de zon, denk aan zonnebrand en een pet.
Aan de hulpouders willen wij vragen of ze een parasol mee willen
nemen, zodat u een schaduwplek kunt creëren. U staat namelijk
ook heel dag in de zon. Denk daarnaast ook zelf aan goede
bescherming tegen de zon.
We wensen iedereen een vrolijke en vooral sportieve dag toe.

De activiteitencommissie zoekt nieuwe leden!
Iets voor jou?
Wil je het plezier van de kinderen bij activiteiten meebeleven?
Als lid van de activiteitencommissie ben je actief betrokken bij de leuke activiteiten die je kinderen
op school meemaken.

Wil je de activiteiten van een andere kant zien?
Voor de planners onder ons: ervaar de soms ingewikkelde, maar altijd leuke kant van de organisatie
van de planning van de schoolreis.

Wil je weer net als vroeger de magie van Sinterklaas ervaren?
Samen met de leerkrachten nadenken over een verhaal rond het bezoek van Sint aan school. Wat
gaan ze nu weer beleven? Je ziet Sint en zijn Pieten tot leven komen.

Creativiteit ontdekken voor de Kerst-in?
Geef je creativiteit alle ruimte door nieuwe knutselideeën te introduceren, of de ideeën die er al zijn
vorm te geven.

Weer kind zijn tijdens carnaval?
Diep in je hart altijd al graag prins carnaval willen zijn, of meedoen aan de optocht? Of het Brabantse
gevoel willen delen in het Rotterdamse? Dan is de organisatie van de optocht echt iets voor jou!

Heel veel kinderen en hun ouders langs zien lopen en blij maken?
Bij de avondvierdaagse deel je drank, fruit en ijsjes uit aan alle deelnemers van Tarcisius. Je voelt je
heel geliefd!

Samenwerken met de leerkrachten en andere ouders?
De activiteitencommissie vergadert vier keer per jaar. Dan worden de activiteiten besproken en
verdeeld. Grote taken of kleine taken, je kunt doen wat bij je past en je hoeft zeker niet aan alle
activiteiten mee te doen. Doe je voor het eerst mee, dan sluit je aan bij een ervaren lid. Bij de meeste
activiteiten sluiten ook leerkrachten aan.
Of je nu overdag of alleen ’s avonds beschikbaar bent, er is altijd een activiteit die bij je past.
We organiseren de activiteiten die we hier noemen, en nog meer.

Geïnspireerd? Samen kunnen we er voor zorgen dat de schooltijd van onze
kinderen nog leuker is!

Wil je meer weten, of wil je aanmelden?
Mail naar activiteitencommissie@tarcisiusrvko.nl

Gratis 200 tickets speciaal voor onze leerlingen voor de voorstelling “Peter en de Wolf”.
De Russian School of the Arts reserveert ook dit jaar exclusief voor de leerlingen van de
Tarcisiusschool 200 tickets (op is helaas op, dus boek snel) voor de voorstelling “Peter en de
Wolf”.
Via onderstaand ticketservice kunt u maximaal 4 gratis tickets per leerling boeken (Kassaprijs
is 17,50 per ticket).
Wij hopen jullie in De Doelen te verwelkomen op 6 juli.
https://www.ticketkantoor.nl/shop/VIP
Peter en de Wolf, het beroemde muziekverhaal van Prokofiev gaat over een jongetje Peter,
en zijn vriendjes: een vogel, een eend en een kat. Ze beleven avonturen en maken veel lol,
maar dan verschijnt de wolf…
Deze voorstelling is genomineerd voor de prestigieuze KNMO-award en wordt in
samenwerking met het Naardens Kamerorkest en Peter Lusse uitgevoerd.
Gegevens voorstelling:
Voorstelling: Peter en de Wolf
Datum: vrijdag 6 juli aanvang 19:00 uur
Locatie: De Doelen (grote zaal)
Muziek: Naardens Kamerorkest o.l.v. Jeppe Moulijn
Verteller: Peter Lusse
Acteurs en dansers: Russian School of the Arts
Regie: Ilma Achmadeeva
Choreografie: Marina Andranikyan
Kostuums: Franciska Shilova, Natalia Evgrafova, Natalia Eroshenko, Ilma Achmadeeva

Belangrijke data:
2 juli sportdag
10 juni afscheid van groep 8
11 juli rapport wordt meegegeven
13 juli Les vrije dag
16 juli t/m 24 augustus Zomervakantie
27 augustus 1e schooldag nieuwe schooljaar 2018-2019

