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Beste ouders, verzorgers, 
Het is begin maart. De voorjaarsvakantie ligt net achter ons. Ook het moment om -en dat hopen 
we- corona zoveel mogelijk achter ons te laten. En we zien uit naar maanden waarin we zonder 
storm of ziekte open kunnen zijn. Met een positieve verwachting is het misschien ook leuk om u 
mee te nemen in een aantal hele positieve ontwikkelingen op en rond school! 
 
 
 

De schooldeuren gaan weer open 
Na een hele lange tijd mogen we vanaf de voorjaarsvakantie de deuren weer openen, ook voor 
ouders. Het halen en brengen blijven we doen zoals we dat nu doen, maar het is fijn dat we u wel 
weer op school mogen ontvangen. We gaan kijken welke mogelijkheden dat biedt voor de 
komende maanden. 
 
 
 
 

Praktijkvakken op de VSO 
Elke woensdag gaan er een aantal leerlingen uit 
de bovenbouw naar de VSO. Daar maken zij 
kennis met verschillende 'branches'. Een stukje 
administratie, koken in de grootkeuken en daar 
vervolgens ook van genieten! Op deze manier 
maken we de leerlingen al geleidelijk vertrouwd 
met het VSO, kunnen ze de stap naar de VSO 
makkelijker maken en daar ook verder komen in 
hun ontwikkeling. Afgelopen maand zijn we 
gestart met de praktijkvakken op de VSO. Wij 
zijn heel enthousiast en de leerlingen ook.  
 
 
 
 
 

Tevredenheidspeilingen 
In maart nemen we contact met u op over de tevredenheidspeilingen. Niet alleen de 
leerlingtevredenheidspeiling, maar ook de oudertevredenheidspeiling. Voor ons als school zijn 
de peilingen heel erg belangrijk. Met de peilingen leren we hoe we beter kunnen samenwerken 
en waar we het onderwijs verder kunnen verbeteren. Natuurlijk hopen we vooral dat u contact 
opneemt als u zich zorgen maakt of als u vragen heeft. Maar we hopen ook dat we op u mogen 
rekenen bij het invullen van de tevredenheidspeilingen.  
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Active Floor 
In december is eindelijk onze activeringsruimte 
opgeleverd. Een oude, niet gebruikte doucheruimte 
is in enkele maanden tijd omgetoverd in een 
prachtige ruimte waarin we bezig kunnen met 
bewegend leren. We kunnen als school onze eigen 
leer- en beweegspellen maken en projecteren op 
de vloer. Naast de lichte ruimte is er ook een 
donkere rustige ruimte, waar leerlingen 'in het bos' 
onder 900 sterretjes en muziek even helemaal tot 
rust kunnen komen. Als u op school komt moet u 
hier zeker een keer komen kijken.  

 
 
 
 
 
Gratis openbaar vervoer voor kinderen 
Woont u in Rotterdam? Wist u dat uw zoon/ dochter van 4-12 jaar gratis gebruik kan maken van 
het openbaar vervoer? Met het abonnement Gratis OV mogen uw kinderen gratis met u 
meereizen. Dan zijn zij gelijk vertrouwd met duurzaam vervoer. Voor de zelfredzaamheid van uw 
zoon/ dochter is het ook heel erg goed om hier gebruik van te maken. Het kan met een 
abonnement voor de kinderen voor het hele jaar 2022.  
U leest hier meer over op: https://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen/ 
 
 
 

 
Nieuwe gezichten in school 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
Mijn naam is Tonia Notenboom en ik ben per 1 februari 
gestart als Schoolmaatschappelijk werker bij SO 
A.Willeboerschool. 
 
Met welke vragen kunt u bij mij terecht? 
De vragen kunnen heel divers zijn. Soms zijn er 
problemen die uw kind in de weg staan om goed te 
kunnen functioneren op school. Denk aan omgaan met 
boosheid, faalangst, pesten, opkomen voor jezelf. Ook 
kunnen de vragen gaan over de thuissituatie waar uw 
kind moeite mee heeft. Voor vragen over een sport, die 
het beste bij uw kind past, ook dan kunt u bij mij terecht. 
Voelt u zich vrij om met mij contact op te nemen of langs 
te komen op de locatie. 
 
Aanwezig: vrijdagochtend 
Mobiel:06-47432905  
Mailadres: tonia.notenboom@meerotterdam.nl 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 4 5 6 

 Caine jarig 
(groep grijs) 

 Bianca jarig    

7 8 9 10 11 12 13 

    Nancy jarig   

14 15 16 17 18 19 20 

Sue-Ann jarig       

21 22 23 24 25 26 27 

Roaa jarig 
(groep grijs) 

Levi jarig 
(groep paars) 

Studiedag 

Leerlingen vrij 

Studiedag 

Leerlingen vrij 

Alie jarig  

Marie jarig 

  

28 29 30 31    

       

       

       

 

 

 

 


