
 

Een vriendelijk woord is als een mooie lentedag! 

 

Voorleeswedstrijd 

Donovan uit groep 7a heeft de Voorleeswedstrijd van school gewonnen. Daarom mocht hij 

als onze schoolkampioen op woensdag 22 februari meedoen aan de lokale ronde van De 

Nationale Voorleeswedstrijd. Kinderen uit zijn klas hebben een spandoek voor hem 

gemaakt. Helaas heeft Donovan niet gewonnen, maar voor onze school is hij de 

voorleeskampioen! Goed gedaan, Donovan! 

 
Yarah en Noor met het spandoek voor Donovan die ernaast staat. 

Nationale boomfeestdag 

Woensdag 15 maart was het nationale boomfeestdag. De leerlingen van groep 7 hebben aan 

de Rhoonse dijk wilgen, iepen, elzen, esdoorns, populieren en sierperen geplant. 

Onderstaand een verslag van Elisa en Liam uit groep 7a. 

Iedereen vond de boomfeestdag leuk. We gingen op de fiets naar de Rhoonse dijk. We hebben 

natuurlijk heel veel bomen geplant en heel veel lol gehad. Iedereen heeft z'n best gedaan, we 

kregen ook hulp van mensen van het havenbedrijf. We hebben verschillende soorten bomen 

geplant. We moesten eerst het gat 

uitgraven, iemand moest een boom 

halen en iemand een bamboestok. Toen 

moest de boom in het gat gezet worden 

met een bamboestok ernaast. Ook 

moest het gat weer gevuld worden met 

aarde en dan goed aanstampen. We zijn 

heel vies geworden, op het eind kregen 

we een leuk cadeautje en een T-shirt. 

Het was een gezellig dag.                     

Groetjes Elisa en Liam (groep 7a)  
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Dag van de nationale schoolkantine 

In het kader van de dag van de gezonde schoolkantine hebben 

alle kinderen donderdag 16 maart een appel gekregen. Dit is 

verzorgd door de gemeente in samenwerking met de Buytenhof 

om zo aandacht te vragen voor een gezonde leefstijl.  

 

 

Enver pleegzorg 

Enver helpt als er kwetsbaarheden of problemen zijn die de ontwikkeling van een kind of 

jongere belemmeren. Zij houden zich onder andere bezig met pleegzorg en zijn om die 

reden voortdurend op zoek naar nieuwe pleegouders/ pleeggezinnen, ook bij ons in de 

regio. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Enver of mail naar 

esmeevanhaaren@enver.nl. 

Naschoolse activiteiten 

AMV lessen 

Vanaf woensdag 5 april a.s. start weer een nieuwe muziekcursus. In de muziekcursus speel je 

klein slagwerk, leer je noten lezen en spelen op de blokfluit en ontdek je diverse 

instrumenten. Wat je leert tijdens de cursus, mag je daarna  bij een heus concert laten zien. 

Voor wie:  leerlingen uit groep 4 t/m 8  

Wanneer:  10 lessen vanaf woensdag 5 april  

Tijd:   13.30 – 14.00 uur  

Kosten:   €60,-  

Aan te schaffen:  blokfluit 

 

Aanmelding, graag vóór 29 maart via muzieklessen@labonafutura.nl o.v.v.                                                                        

Don Boscoschool, groep en naam van uw kind. 

Nationale pannenkoeken dag 

Vandaag, 17 maart is het Nationale pannenkoekendag! Op deze dag worden ouderen met 

een hartverwarmende actie extra in het zonnetje gezet. De groepen 8 hebben elk een uur bij 

Het Lokaal geholpen met het bakken van pannenkoeken. Een dag om de jeugd te verbinden 

met de ouderen uit Albrandswaard. De kinderen regelden zelf het bakken, maar ook het 

uitserveren en het verwelkomen van de ouderen. Het was een groot succes! 

  

 

https://www.enver.nl/pleegzorg/#pleegouders-gezocht
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Dansvoorstelling Don Bosco dance 

Theater Zuidplein 

“(A)SOCIAAL” 

Yes! 2023 is het jaar dat we er weer met alle D.B. Dance kids een feestje van mogen maken. 

En niet zomaar één! Wekenlang hebben de kinderen geoefend om op woensdag 12 april 

aanstaande een spectaculair optreden te geven in Theater Zuidplein. Met het thema 

(A)SOCIAAL zetten we op deze dag het geheel vernieuwde theater op z’n kop!  

Koop snel je kaarten en ga er op 12 april goed voor zitten!  

Kaartverkoop: Hoe werkt het?  

Iedere ouder, grootouder, broer, zus, oom, tante wil zijn/haar danstalent zien stralen op het 

grote podium. Dat begrijpen wij als geen ander! Helaas is er niet onbeperkt plaats. Omdat 

wij iedereen een eerlijke en gelijke kans willen bieden, zijn de tickets voor de show van 12 

april vooraf verdeeld.  

Per gezin (deelnemende dans leerling) zijn 3 kaarten gereserveerd. Het aantal gereserveerde 

kaarten is niet verplicht om af te nemen. Het is een maximum.  

Kosten per ticket: €12,50  

Maak het bedrag van het totaal aantal kaarten over op rekeningnummer RVKO 15 Don 

Bosco activiteiten NL16 INGB 0654 0838 27  onder vermelding van de naam van uw dans 

kind(eren) en de groep op school. Vanaf 20 maart kunt u na een bevestiging de gekochte 

kaarten op ma t/m vr tussen 8.35 uur en 9.00 uur afhalen bij Annoek of Linda.      

Kaarten over: wat dan? 

Kaarten welke overblijven, na zondag 2 april a.s., gaan in de vrije verkoop. Wij berichten u 

hierover middels Parro.  

 

 

 

 

Tijd om mijzelf eens voor te stellen. Ik ben Andrea, mama van Jill (6b) en Jesse (3b) en ik 

ben alweer 6 jaar met veel plezier onderdeel van de oudercommissie van onze school. Sinds 

dit schooljaar heb ik het stokje van Rosalinde overgenomen en ben ik ook penningmeester. 

De jaarlijkse ouder- en kampbijdrage betalen jullie écht niet voor niets, want hierdoor 

kunnen wij het gehele schooljaar door de leukste activiteiten voor alle kinderen 

organiseren! Denk hierbij aan de sportdag, Sinterklaas, Kerst (incl. de borrel voor de 

ouders), Pasen, voorleesontbijt, natuurlijk de schoolreis en zo is er nog veel meer. Zonder 

jullie bijdrage kunnen wij dit niet doen, dus namens de kids bedankt! 

Benieuwd wat wij nog meer doen of lijkt het je leuk om ook lid te worden van de 

oudercommissie? Laat het ons dan weten: ocdonboscorhoon@gmail.com. 

Heb je een vraag met betrekking tot de ouderbijdrage? Stuur dan een e-mail naar: 

donboscopenningmeester@gmail.com. 

Groet, 

Andrea 

 

 

Oudercommissie 


