
 

Herfstvakantie + extra vrije dag 31-10-2022 

Volgende week is het herfstvakantie en zijn de kinderen vrij. In verband met een studiedag 

op maandag 31 oktober 2022 zijn de kinderen ook deze maandag vrij. Wij zien iedereen 

graag dinsdag 1 november weer terug op school. 

Onthulling nieuwe logo  

Zoals jullie in ‘de Schakel’ of op sociale media hebben kunnen lezen is donderdag 13 oktober 

ons nieuwe schoollogo onthuld. Het artikel is te lezen in de Schakel. Natuurlijk kunt u ook 

een kijkje nemen op onze socials. 

 

Afwezigheid melden in Parro 

Wij vragen u indien uw zoon of dochter ziek is, afwezig is of een goedgekeurd verlof heeft 

uw zoon of dochter af te melden in Parro. Dit kan via absentie melden onder acties, meer 

informatie vindt u op deze site. 

Werkzaamheden herfstvakantie 

In de herfstvakantie vindt een aantal werkzaamheden rondom de school plaats. Zo wordt de 

dakbedekking vervangen, komt er door middel van extra hekwerk een stuk schoolplein bij 

en wordt een parkeervak aan de voorzijde vervangen voor een stoep zodat de kinderen via 

de stoep het schoolplein op kunnen komen. 
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https://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/algemeen/63623/don-boscoschool-onthult-nieuw-logo
https://www.instagram.com/donboscoschoolrhoon/
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/5276354790930-Je-kind-absent-melden-Parro-


 

Nieuwe VO school  

De RVKO (ons bestuur) is het initiatief gestart voor twee VO scholen, te weten een Jenaplan 

VO school in Barendrecht en een VO school voor hoogbegaafde kinderen in Rotterdam. Om 

dit initiatief doorgang te laten vinden hebben wij uw hulp nodig! 

Heeft u een kind die op 1 november 10,11 of 12 jaar oud is? Dan kunt u dit initiatief steunen! 

 

Goed om te weten is dat het steunen van het initiatief u tot niets verplicht, dit is geen 

inschrijving of aanmelding voor de school. U geeft enkel aan dat u het initiatief voor een 

Jenaplan VO school in Barendrecht of een VO school voor hoogbegaafde kinderen in Rotterdam 

steun. 

                                                 
Hoe steunt u dit initiatief? 

U gaat naar de website van de RVKO. 

U kiest het initiatief welke u wilt steunen (helaas kunt u slechts één initiatief steunen). 

Hierna volgt u de onderstaande stappen (vanaf stap 2).  

Het inloggen met uw DigiD is om te verifiëren dat u binnen een straal van 15km van de beoogde 

school af woont. Het invullen van het bsn van uw kind is om te verifiëren dat uw kind in 10, 11 

of 12 jaar oud is op 1 november.  

  

Wilt u het initiatief graag steunen maar is uw kind geen 10, 11 of 12 jaar? 

Dit kan ook! 

Op deze site kunt u de petitie ondertekenen en op die manier ook het initiatief 

ondersteunen. 

https://www.rvko.nl/vo
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/ministerie_van_onderwijs_help_ons_met_uw_handtekening/
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/162
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/164


 

Naschoolse activiteiten; typediploma 

Tiptop typen 
Door – Ellen Abrahamse 
Computervaardigheid en typen wordt steeds belangrijker. Tijdens de typcursus leren 
leerlingen uit groep 7 en 8 onder begeleiding, blind, snel en met tien vingers leren typen. 
Tijdens de typles houdt de typedocent de voortgang in de gaten, of er thuis geoefend wordt 
en of de vingerzetting juist is. De typedocent begeleidt de kinderen hierin. Er is ook een 
programma voor kinderen met dyslexie, kinderen die met één hand typen en typespelletjes 
voor iedereen. 
De cursus bestaat uit 12 lessen van 40 minuten (korter als er minder leerlingen zijn). Daarna 
volgt een examen. Het is van belang dat uw kind ook thuis heel regelmatig oefent, bijv. om 
de dag 15 minuten. 

Voor meer informatie kijk op https://typen.gigakids.nl, hier kan ook al een proefles gemaakt 
worden! Of neem contact op met Ellen Abrahamse. Bij voorkeur via e-mail, 
tiptoptypen@outlook.com, of via tel. 06-19236603 (10:00-18:00u). 

Voor wie: kinderen van groep 7 en 8 

Wanneer: 12 lessen vanaf dinsdag 29 november 

Tijd: 15.30 – 16.10 uur (eventuele 2e groep: 16.15-16.55) 

Kosten: €152,- 

Aanmelding: via deze link (vóór 8-11-2022) 

 

 

Naschoolse activiteiten; rots en water training 

Tiptop typen 

Door – Rick Danse en Desiree de Rouw                                                                                     

(gecertificeerd Rots en Water trainers- coachpraktijk Rhoon) 

Binnenkort start een nieuwe naschoolse activiteit: Rots en Water training voor kinderen uit 

de groepen 5 t/ 7. 

In deze sociale en fysieke weerbaarheidstraining leren kinderen oefeningen die zij dagelijks 

kunnen gebruiken. Het Rots en Water concept geeft kinderen meer inzicht in sociale 

situaties en de impact van hun eigen gedrag. Het uitgangspunt is jezelf passend leren 

beheersen en zo je zelfvertrouwen vergroten.   

Door middel van spel, sport en beweging oefenen we op het samenwerken, communiceren, 

focussen, concentreren en de houding.   

Rots staat voor: Steviger in je schoenen staan, voor jezelf opkomen, eigen keuzes maken, jezelf 

beheersen, je grenzen voelen en aan kunnen geven 

Water staat voor: Samenwerken, communicatie, kunnen luisteren, grenzen van andere 

respecteren en kunnen ontspannen.   

Voor wie:  maximaal 10 kinderen van groep 5 t/m 7 

Wanneer:  8 bijeenkomsten vanaf donderdag 10 november 

Tijd:   16.15-17.15 uur 

Kosten:   De kosten voor deze training worden in veel 

   gevallen gedekt door de verzekering. Check dit  

   voordat u uw kind aanmeldt. Voor vragen kunt u  

   mailen naar: info@coachpraktijkrhoon.nl 

Aanmelding:  via info@donboscoschool.nl (o.v.v. rots en water –  

   naam en groep van uw kind). 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9w06Gj2D2rOD4wz7pxJ3qjMwiRtvavduuL35UheNlXfHF2Q/viewform
mailto:info@coachpraktijkrhoon.nl
mailto:info@donboscoschool.nl


 

Boekjes Jij en stress  

Donderdag 1 september 2022 vond de ouderavond 

plaats, waarbij het plenaire gedeelte verzorgd werd door 

Yentl Lassche (Flow in Grow) met als thema “jij en stress 

een hersenles”.  

Heeft u interesse in een boek van Jij en stress? Er is nog 

een aantal, bij de directie, verkrijgbaar. Kosten: € 25.-  

Nieuwe collega’s   

Koen 

Mijn naam is Koen van der Stoel, ik ben 18 jaar jong en woon samen 

met mijn ouders en zus in Barendrecht. Na dat ik mijn VMBO-

diploma op Calvijn Groene Hart heb behaald, ben ik aan een 3-

jarige opleiding facilitair leidinggevende bij het Albeda college 

begonnen. Dit heb ik afgelopen juni succesvol heb afgerond. 

In mijn vrije tijd vind ik het fijn om buiten bezig te zijn, ga ik graag 

vissen of met een paar vrienden een balletje trappen. Mocht het 

weer erg slecht zijn zit ik vaak in mijn race simulator. Ik heb er erg 

veel zin in om bij jullie op school als conciërge aan de slag te gaan. 

Tot ziens!  

Dyanne 

Hallo, mijn naam is Dyanne Vonk, ik ben 22 jaar en 3 jaar geleden 

afgestudeerd als onderwijsassistente. Sommigen van jullie kennen 

mij misschien al. Twee jaar geleden heb ik ook een poosje gewerkt 

op de Don Bosco school, ook is het mogelijk dat jullie me kennen als 

juf van de BSO Partou Zwaardijk. Binnenkort zal ik weer enkele 

ochtenden per werkzaam zijn bij jullie op school. Ik vind het erg leuk 

om het team te komen ondersteunen en de kinderen te helpen bij 

hun leerproces. Ik hoop dat we een leuke tijd tegemoet gaan. Ik zie 

jullie snel! 

 

Voorleeswedstrijd 2022 

Ook dit schooljaar hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

weer deelgenomen aan De Nationale Voorleeswedstrijd. De 

spannendste leesbevorderingscampagne voor de basisschool. 

Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende 

wedstrijdrondes. Zij leren hierbij veel van elkaar. De plezierige 

spanning én het enthousiasme van de supporters maken de 

wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. Is het niet fantastisch als je 

je schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in je regio 

en misschien zelfs in de provincie? Dit jaar mogen Bentley en 

Donovan zich de schoolkampioen 2022 noemen. Gefeliciteerd en 

dank aan alle deelnemers!     

Fijne 


