Quadratum
Nieuwsbrief april 2019

De lente is begonnen en de meivakantie start dit jaar al in april. We hebben
de paasviering achter de rug. Dank aan alle ouders en kinderen die hebben
meegeholpen bij de voorbereidingen om dit feest een bijzonder tintje te
geven. Samen eten en samen delen werkt verbindend.
Nieuwe website en facebook-pagina
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan onze nieuwe Quadratum-website. Een bijzonder woord van dank aan tekstschrijfster Sonja Markowski,
moeder van Liko uit groep 4! Zij heeft ons team op een zeer vasthoudende
manier steeds gewezen op de deadlines en het tijdig aanleveren van een
plaatje bij een praatje. Ondertussen is zij in gesprek geweest met de websitebouwer en de fotograaf, heeft zij interviews afgenomen en haar oor te
luisteren gelegd om quotes te verzamelen. Nieuwsgierig naar de nieuwe
website? Kijk op www.quadratum.org! Bij ‘contact’ vindt u ook de link naar
onze nieuwe Facebook-pagina.
Groen
We hebben de laatste tijd kunnen genieten van mooie initiatieven: de
moeder van Noura uit groep 4 heeft de perkjes aan de voorzijde van de
school stevig aangepakt en voorzien van nieuw lentegroen. Een gesprek
over de vergroening van ons schoolplein leidt tot een subsidieaanvraag
die we in overleg met de leerlingenraad verder vorm gaan geven.
De Schaakmatties
Verderop in de nieuwsbrief vindt u het verslag van vier groep 5 leerlingen,
die de eerste prijs voor Quadratum hebben behaald tijdens het schaakfestijn! Van harte gefeliciteerd met jullie prestatie.
Ik wens u en uw gezin veel leesplezier en een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Bert Wierenga, directeur
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Groep 6-leerlingen
starten met typcursus

Wie is
juf Wineke?
Wineke van Dalen staat van woensdag tot en met vrijdag voor groep
4, is lid van de MR én de schakel
tussen oudercommissie en team.
Zij woont samen met haar man en
twee kinderen in Krimpen aan den Kerk
IJssel. Haar zoon Jonathan is leerAls ik geen les geef, ben ik onder
ling in groep 8. Wineke vertelt:
andere actief in de kerk. We organiseren eens per maand een wijk„Ik werk al 19 jaar in het onderwijs. brunch voor ouderen. En ik
Na de PABO ben ik gestart op de
begeleid mensen die hulp of zorg
Waalse School in Crooswijk. Daar
nodig hebben, bijvoorbeeld als ze
ben ik 17 jaar lang gebleven. Op
schulden hebben of ziek zijn.
een gegeven moment ging het
kriebelen. Ik was op zoek naar een Team-Triatlon
nieuwe uitdaging. Toen ik hoorde
Ik lees en sport graag. Nu ben ik
van een school voor hoogbegaafde aan het trainen voor een teamkinderen was mijn interesse getriatlon, samen met mijn man en
wekt.
schoonzus. Mijn deel is het zwemmen, 750 meter in open water.
Goed kijken
Ik eet bijna alles graag, maar
Wat ik zo leuk vind aan deze
vooral sushi en spruitjes. Maïsschool? De kinderen! De manier
korrels daarentegen... de smaak
waarop ze reageren, de vragen
is wel lekker, maar de structuur
die ze stellen, het zoeken naar
vind ik vreselijk.
een andere manier om hen te
Gekke bekken
benaderen. Momenteel ben ik
bezig met mijn ECHA-opleiding
Of ik een afwijking heb? Haha.
(link website). Het is leuk en
Ik heb er zo veel! Maar over welke
boeiend om uit te zoeken hoe je
kan ik hier vertellen? Oh ja, ons
de theorie naar de praktijk kunt
gezin heeft weleens appconververtalen. Elk kind is anders.
saties met foto’s van gekke
bekken. Nee, die zijn niet voor
publicatie.”

Met een computer omgaan is voor
de meeste kinderen een eitje. Het
is niet alleen leuk, maar hoort ook
bij de 21st century skills. Om hun
digitale geletterdheid nog verder
te stimuleren, bieden wij groep
6-leerlingen een typcursus aan.
Deze is vanaf nu een vast onderdeel van ons curriculum.
Game-omgeving
De online cursus van ‘House of Typing’ is ontwikkeld voor kinderen
vanaf ongeveer 10 jaar. Binnen gemiddeld 25 weken leren ze met tien
vingers blind typen. En dat ook nog
eens op een ontzettend leuke manier, in een online game-omgeving.
Typdiploma
De training vindt gedeeltelijk op
school plaats, maar er moet ook
thuis geoefend worden. Wie de
cursus succesvol afrondt, krijgt een
heus typdiploma.
Voor de kinderen in groep 6 is de
cursus gratis. Leerlingen van groep
7 en 8 konden aangeven of zij dezelfde cursus tegen een aantrekkelijk tarief wilden volgen.
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Meedenken over
het beleid van
Quadratum?
In de medezeggenschapsraad (MR)
denken leerkrachten en ouders mee
over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld
over onderwijskundige doelstellingen, protocollen, het schoolreglement en financiële zaken. Bij
bepaalde plannen of wijzigingen
moet de MR zelfs eerst instemmen.
Een mooie kans om mee te bouwen
aan de school!

Op Quadratum hebben wij momenteel één afgevaardigde uit het team,
Wineke van Dalen. Babs Posse vertegenwoordigt de ouders. In onze
laatste nieuwsbrief deden wij een
oproep aan u. We zouden de ouders
graag een grotere stem willen geven.
Daarom zoeken wij nog een vader of
moeder die graag mee wil denken
over onze school.
Bent u geïnteresseerd of wilt u eerst
meer informatie hebben over de
MR? Neem contact op met Wineke
van Dalen via m.vandalen@
kindenonderwijsrotterdam.nl of met
Bert Wierenga via B.Wierenga@
kindenonderwijsrotterdam.nl.

Oudercommissie?
Dat is toch iets met
slingers ophangen?

Zo nemen we de juffen wat werk
uit handen én proberen we bij te
Ja, wij van de oudercommissie (OC) dragen aan een inspirerende leerdoen ‘iets met slingers ophangen’.
omgeving voor onze kinderen. Dit
En nog veel meer. We ondersteunen allemaal uiteraard in overleg met
de leerkrachten bij het plannen
de directie en/of de leerkrachten.
en uitvoeren van evenementen en
Ideeën?
gastlessen, het regelen van praktijklessen op externe locaties en
Heb je zelf ideeën of wil je meehet organiseren van workshops.
denken? Spreek ons gewoon aan!
Daarnaast denken we mee over
In de hal op de begane grond
subsidies en fondsenwerving.
hangen onze foto’s zodat je weet
wie we zijn. Je kan ook een briefje
Bijdragen
in de ideeënbus gooien die onder
We praten met andere ouders,
de foto’s staat. Of mail naar OCverzamelen ideeën, werken ze uit
Quadratum@kindenonderwijsroten houden ogen en oren open.
terdam.nl.
Tot op het schoolplein!
De Quadratum-OC

Nieuwsbrief
en Nieuwsflits
‘nieuwe stijl’
Dankzij Joost van Daalen (vader
van Franca en Faber) hebben we
voor onze Quadratum-nieuwsbrief
nu een nieuwe huisstijl, die aansluit bij de website. Vanaf deze
editie stellen we elke nieuwsbrief
bovendien samen met een echte
redactie, bestaand uit een vaste
kern ouders en leerkrachten, aangevuld met losse redactieleden.
De nieuwsbrief verschijnt vijf keer
per jaar, voor iedere vakantie.
Van de groepsleerkracht ontvangt
u vanaf nu via het ouderportaal
Mijnschoolinfo regelmatig nieuwsflitsen, die wederom dankzij Joost
zijn aangepast aan de nieuwe
huisstijl. Hierin kunt u een korte
terugblik lezen en informatie over
de komende periode in de groep.
Dat kan gaan over het Alles-in-1thema, leerdoelen, maar ook activiteiten waarbij we uw hulp kunnen
gebruiken.
Wilt u een artikel schrijven voor de
volgende nieuwsbrief of vast lid
worden van de nieuwsbriefredactie,
net als meester Bert Wierenga,
Sonja Markowski en juf Kim den
Dunnen? Meld u dan aan bij
NRquadratum@kindenonderwijs
rotterdam.nl.
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Waarom heeft
een zebra
strepen en een
panter stippen?
De lesmethode
Alles-in-1
Welke uitvindingen van Albert
Einstein gebruiken we nu nog?
Wat is het verschil tussen een dag
op school in Nederland en een
dag op school in Japan?
Dagelijks op het rooster van iedere
klas terug te vinden: Alles-in-1,
een methode voor thematisch,
samenhangend onderwijs.
Maar wat is dat nou precies? En wat
doen de klassen dan in die tijd?

Vijf grote thema’s
In elk schooljaar komen vijf grote
thema’s langs. Het thema ‘mensen’
hebben we net afgesloten, na de
meivakantie begint het thema
‘kunst’. Met een groot thema als uitgangspunt krijgen de kinderen alle
vakken door elkaar heen. Zo leren
ze dwarsverbanden leggen, zoals
‘in het echte leven’ ook vaak nodig
is. Ze begrijpen veel beter waaróm
ze iets leren en blijven gemotiveerd.
Themaboek
Een gedeelte van de tijd werken de
leerlingen met behulp van het themaboek aan de zaakvakken – zoals
bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde. Ook begrijpend lezen
en woordenschat komen aan bod.
De informatie uit het themaboek verwerken de kinderen in mindmaps en
gebruiken ze in projecten. In quizzen
of toetsjes laten ze zien hoe goed ze
de informatie hebben opgeslagen.

van de leerlingenraad aan klasgenoten vragen of zij punten of
ideeën hebben. Eventueel kan er
nog een lijstje worden opgehangen, waar ideeën kunnen worden
opgeschreven.

Bericht van de
leerlingenraad
Tijdens de laatste vergadering
hebben wij de volgende onderwerpen besproken:

Extra activiteiten en/of feesten
We willen graag wat meer variatie
en eventueel zelf toernooien organiseren. Kinderen willen ook zelf
een feest organiseren en het is
dan leuk om in groepjes met vrienden te zitten.

Ideeën/suggesties
van klasgenoten
Het is de bedoeling dat de leden

Yoga
Meester Bert heeft met het team
besproken of leerlingen kunnen

Thematijd
Vooral de Alles-in-1-thematijd is geliefd bij de leerlingen. Zij werken
dan aan verschillende expressieve
opdrachten, doe-opdrachten, leervragen, onderzoeken of verhalen.
In deze tijd ontwikkelen zij vaardigheden als plannen, informatie verwerken, bronnen vergelijken, eisen
stellen, samenwerken, goede onderzoeksvragen stellen en presenteren.
Collectieve activiteiten
Daarnaast wordt het thema gebruikt
als uitgangspunt voor collectieve
activiteiten: filosoferen bijvoorbeeld,
of denksleutels.
Denkt u even mee?
Wanneer ben je een goede vriend?
Bedenk bij iedere letter van het
alfabet een onderdeel van het
menselijk lichaam.
Combineer eigenschappen van
bestaande dieren om het best aangepaste woestijndier te ontwerpen.
En, gelukt?

kiezen of ze mee willen doen aan
yoga. Juf Sonja en juf Patricia zijn
samen met juf Myrte in gesprek
gegaan, er zijn nu evaluaties over
de lessen. Kinderen die yoga leuk
en/of rustgevend vinden, moeten
de kans hebben dat te doen.
De kinderen die yoga niet leuk
vinden, zouden dan een alternatieve opdracht kunnen krijgen om
hun rust te pakken. In één van
de groepen schenkt de juf thee
na de yogales. Dat lijkt ons fijn
en rustgevend.
Hugo en Jente
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Jente uit groep 8
interviewt juf Sita
Wist u dat...
... meester Michel na de operatie
aan zijn knie nu ook zijn pols gebroken heeft?
... elke leerling zes keer per jaar
drie boeken uit de catalogus van
de Centrale Bibliotheek mag kiezen? De boeken worden gewoon
op school bezorgd.
… juf Patricia een gekwalificeerde
EHBO'er is?
… wij u op het welkomstscherm bij
de entree op de hoogte houden
van de activiteiten op school?
... groep 4 de snelst groeiende
groep van Quadratum is?
… juf Joke na de yogales thee
schenkt aan haar groep 6/7?
… juf Lieneke tijdens de marathon
4,2 km heeft gelopen voor een
goed doel?
… meester Bert voorzitter is van
korfbalvereniging KCC?
… Quadratum het ‘Rotterdams
Jeugdjournaal’ heeft gehaald?

Veel van jullie weten nog niet zo
veel over juf Sita. Omdat de meesten alleen weten dat ze bij de deur
zit, ga ik een interview met haar
houden.
Wat is uw functie op deze school?
Ik ben administratief medewerkster
en heb te maken met onze administratie op orde houden, ziekmeldingen, leerling administratie,
zorgdragen voor een verzorgde
school, informatie verstrekken aan
ouders, de telefoon beantwoorden.
Iedereen kan bij mij terecht voor allerlei vragen en ik zorg ervoor dat
het geregeld wordt door desbetreffende persoon.

echt een lievelingsfilm, maar ik
hou van romantische films, documentaires, drama en thriller.

Wat vindt u leuk aan dit werk?
Mijn werk is erg afwisselend. Ik
krijg te maken met administratie,
kinderen, collega’s en mensen die
de school komen bezoeken en dat
maakt het leuk!

Wat vindt u van het Quadratum?
Een leuke school met leuke kinderen en collega’s. We hebben een
heel goed team.

Kunt u iets vertellen over uw privé
leven?
Ik woon in Rotterdam, in Feyenoord.
Ik ben 43 en ik heb drie kinderen.
Een meisje van 19 jaar oud, een
zoon van 15 jaar en nog een zoon
van twee en een half. Ik heb niet

Wat is u sinds u hier werkt opgevallen?
Dat hier kinderen zitten met zo
veel verschillende talenten. Dat is
leuk, omdat je er veel van kan
leren. De juffen zijn heel goed in
hun werk, omdat het soms een
best pittige baan kan zijn.

Wat weten mensen nog niet over
u? (in het bijzonder)
Ik kan eigenlijk wel heel goed
koken. Mijn lievelingseten is
Chinees.
Jente van groep 8
(notulist van de leerlingenraad)

> https://www.youtube.com/
watch?v=GGVyHamj6mo
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Luizenmoeders
en -vaders
Noor Knaan, moeder van Natan
uit groep 7, coördineert bij ons
op school het luizenpluizen.
Na elke vakantie zet zij twee
luizenmoeders of -vaders per
groep aan het werk. Sommige
ouders helpen regelmatig mee,
in enkele groepen kost het meer
moeite om vrijwillige pluizers
te vinden. Noor vertelt:
Het valt mee
“Elke tweede maandag na de
vakantie controleren we de leerlingen op hoofdluis. Laatst zei
een ouder: Die luizencontrole,
daar hoor ik verder helemaal
niets over. Blijkbaar was het op
hun oude school altijd raak. Het
valt op Quadratum inderdaad
reuze mee. We hebben afgelopen jaar maar één keer een
mini-uitbraak gehad, waarbij vijf
leerlingen in een groep tegelijk
besmet waren. Door snel handelen, waren ze bij de nacontrole
twee weken later allemaal weer
luizenvrij.”
Ook thuis controleren
Verder zijn alle groepen over het
algemeen ‘schoon’ en treffen we
hoogstens bij een enkele leerling
neten aan. Heel fijn en iets wat
we vooral zo willen houden. Vandaar dat we regelmatig blijven
controleren. Dank aan alle hulpouders die dit mogelijk maken!
Thuis kunt u ook helpen de
school luizenvrij te houden, door
regelmatig uw kinderen zelf te
controleren. Meer informatie
over het herkennen en behandelen van hoofdluis vindt u op
de website van het RIVM.
> https://www.rivm.nl/hoofdluis

Het nieuwe
thema: KUNST
We gaan het einde van dit jaar
creatief tegemoet met het thema
kunst. En dat gaat natuurlijk
over veel meer dan schilderijen.
De volgende onderwerpen zullen
aan bod komen:

• Film, beeldhouwen en fotografie
• Theater
• Dans
• Muziek
• Schilderkunst
Perfect voor groep 8, die deze
periode keihard aan het werk
gaat met hun eindmusical.
Verder krijgen we deze periode
hulp van een wiskundedocente
van de Theaterhavo/vwo, die
wiskundelessen voor gegadigden
van groep 7 gaat geven én aan
de slag gaat met de verbinding
tussen kunst en wiskunde.
We hebben er erg veel zin in!

De wiskundejuf
stelt zich voor
Mijn naam is Rozelotte Borsten,
ik ben 24 jaar oud en geef ...
jawel...wiskundeles! Een hoop mensen krijgen de kriebels bij het woord
wiskunde en denken gelijk aan een
oud en stoffig vak. Dit is helemaal
niet zo! Ik wil jullie graag laten zien
dat wiskunde ontzettend leuk kan
zijn!

En heb je wel eens gehoord van
magische vierkanten, parabolen,
pythagorasbomen of van fractals?
Inschrijven
Zit je in groep 7 en ben je nieuwsgierig naar wat voor mooie dingen
je met wiskunde kunt doen? Schrijf
je dan in voor de wiskundelessen.
Hoe? Vraag het aan jouw juf!

Denk jij dat wiskunde erg lijkt op
rekenen en het alleen maar gaat
om het uitrekenen van sommetjes?
Dan heb je het mis! Wiskunde is
veel meer dan je denkt. Je kunt het
in veel dingen om je heen terugvinden. Wist je bijvoorbeeld dat
kunstenaars wel eens wiskunde
gebruiken in hun kunstwerken?
Zelfs de natuur gebruikt wiskunde!
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Bespeelt uw kind
een instrument?

Team ‘De Schaakmatties’ wint
toernooi!
Op zaterdag 16 maart 2019 werd
het Erasmiaans Schaakfestijn georganiseerd. Dat is een jaarlijks
schoolschaaktoernooi, waarbij in
teams van 4 kinderen van dezelfde
school wordt gespeeld. Badr, Fender, Loek en Tycho zitten niet alleen
bij elkaar in groep 5. Ze spelen ook
nog eens samen bij schaakvereniging ‘RSR Ivoren Toren’. Dus was
het team snel geformeerd.
Erasmiaans Gymnasium
Het toernooi vindt ieder jaar plaats
in het prachtige gebouw van het
Erasmiaans Gymnasium. Er waren
in totaal maar liefst 46 teams,
waarvan 24 in de groep 5/6 waar
ook de Schaakmatties bijhoorden.
In totaal waren er 184 kinderen +
bijbehorende ouders. Een echt
schaakfestijn! Nadat wethouder
Kasmi van Onderwijs, Cultuur en
Toerisme het toernooi had geopend,
kon iedereen beginnen.
Hattrick
Alsof er bij de Ivoren Toren al niet
genoeg getraind was, werd in aan-

loop naar het toernooi in de klas
druk geoefend. De zetten werden
doorgenomen en De Schaakmatties waren er helemaal klaar voor.
Al snel werd tijdens het toernooi
duidelijk dat het team best kans
had op een beker. Zeker toen ze
alle vier 3 keer achter elkaar wonnen; een echte hattrick! Hoewel
die term oorspronkelijk uit het
cricket komt, is hij bij het schaken
dus ook best van toepassing.
24 teams
De vier jongens stonden al snel
bovenaan. Badr rekende voor de
8e en laatste ronde handig uit dat
2-2 voldoende was om de 1e plek
te behouden. Ook die ronde speelden ze super en zo eindigden ze
met 15 van de 16 matchpunten
op de 1e plek in hun groep!

«...maar liefst 46 teams,
waarvan 24 in de groep
5/6 waar ook de Schaakmatties bijhoorden.»

Ja? En is uw kind tussen de 9 en 16
jaar oud? Misschien wil het dan
meewerken aan een interessant
onderzoek: Karin van Toor is onder
andere pianojuf. Momenteel volgt
zij de opleiding voor ‘specialist
hoogbegaafdheid’ (ECHA). Om deze
opleiding af te kunnen maken moet
ze een scriptie schrijven. Haar
onderwerp: ‘Kan muziekonderwijs
helpen om onderpresteren te voorkomen of tegen te gaan?’

Zij heeft hiervoor een enquête
ontwikkeld die bedoeld is voor:
• (vermoedelijk) hoogbegaafde
kinderen tussen de 9 en 16
jaar die een muziekinstrument
bespelen en les hebben van
een bevoegde docent(e)
• en/of (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen tussen de 9
en 16 jaar die onderpresteren.
Het invullen van deze enquête
duurt maximaal 10 minuten.
Wil uw kind meedoen aan dit
onderzoek? Dat kan hier.
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Lekker bezig in
de meivakantie

Praten over plas

doorlopend
Wonderkamers in het Haags
Gemeentemuseum
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/

Groep 6 genoot vrijdag 29 maart
van een gastles over (hihi) plas.
Deze werd gegeven door kinderverpleegkundige Sabine Grit.
Zij sleepte een groot boek over
het lichaam van binnen de klas
in en legde van alles uit. Ze liet
met een ballon zien hoe plassen
precies werkt en wat er allemaal
mis kan gaan. Ze vertelde
met welke problemen kinderen
naar de plaspoli in het ziekenhuis komen en hoe ze die kinderen dan weer kunnen helpen.
Alle kinderen kregen een leuk
boekje waarin ze alles nog eens
terug kunnen lezen.

tentoonstellingen/wonderkamers

21 april, 5 mei
Fossielen zoeken vanuit FutureLand

Wat voel je als je verliefd bent
volgens groep 4?
“Allemaal kriebels in je buik en
alsof er een soort ventilator ronddraait in je hart.”
“Als ik haar zie is het net alsof er
een tornado om ons heen raast
en wij in het midden staan.”

https://circusstad.nl

https://www.futureland.nl/nl/activiteit/
fossielenexpeditie

1 mei, Kraak het Nieuwe Instituut,
Rotterdam
https://educatie.hetnieuweinstituut.nl/work-

wo, vrij – zo
Sterrenwacht Mercurius, Dordrecht
(Biesbosch)
https://www.sterrenwacht-mercurius.nl

19 + 20 april
Sport, vuur en strand op
Bonfire Fest, Scheveningen
https://www.bonfirebeachfest.com

22 april
KijkbijdeBoer, Goeree-Overflakkee

Filosofie-moment
in groep 4

1 – 5 mei, Circusstad Festival,
Schouwburgplein Rotterdam

shops/familiefest-kraak-het-nieuwe-instituut

2 mei
Workshop SerVies From Dust
to Design, Het Nieuwe Instituut
https://thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl/
activiteiten/servies-dust-design

23 april
Codarts Lunch Concert (gratis)
https://www.codarts.nl/lunchconcerten/

http://kijkbijdeboer.nl

3 mei
Animal Event Hilvarenbeek
https://animal-event.nl

ma – za
Kijken waar konijn Pien vandaan
komt, Knaagspoor Ridderkerk
https://www.dierenbescherming.nl/
dierenasiel/knaagspoor

“Als ik aan haar denk, dan wordt
alles heel rustig en mooi en dan zie
ik allemaal mooi groen gras.”
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Bijzondere data

Vakantieplanning
2019-2020

Aan deze editie hebben meegewerkt:

6 mei – start van het nieuwe thema
Alles-in-1: kunst!

Herfstvakantie:

7 mei – de nieuwe bibliotheekboeken

21-10-2019 t/m 25-10-2019

worden geleverd

Kerstvakantie:

14 mei – vergadering oudercommissie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

16 mei – vergadering leerlingraad

Voorjaarsvakantie:

begin juni – zomerfeest! (datum volgt)

24-02-2020 t/m 28-02-2020

11 t/m 14 juni – adviesgesprek groep 7

Paasweekend:

12 juni – infomiddag nieuwe ouders

10-04-2020 t/m 13-04-2020

21 t/m 23 juni – Bluegrass Festival

Meivakantie, incl. Koningsdag:

op het Pijnackerplein, bij voldoende

27-04-2020 t/m 08-05-2020

belangstelling optreden van

Hemelvaartsdag:

Quadratum-ukulele-bandje!

21-05-2020 t/m 22-05-2020

5 juli – rapporten mee naar huis

2e Pinksterdag:

8 t/m 12 juli – week van de ouder-kind

01-06-2020

gesprekken n.a.v. het rapport

Zomervakantie:

12 juli – themasluiting: uitloopmiddag

20-07-2020 t/m 28-08-2020

15 juli – groepswissel: kennismaken
met de nieuwe leerkracht
15 juli – afscheidsavond groep 8

Colofon
Redactie
Brenda Dekkers, Kim den Dunnen,
Noor Knaan, Sonja Markowski,
Bert Wierenga, Jente en Lara,
Robyn en Noah
Eindredactie
Sonja Markowski
Vormgeving
Joost van Daalen
Wilt u reageren, zelf een artikel
voor de volgende editie schrijven
of vast redactielid worden?
Stuur een mailtje naar NRQuadratum@
kindenonderwijsrotterdam.nl.
Quadratum Hoogbegaafden Onderwijs
Benthuizerstraat 101
3035 CN, Rotterdam
Telefoon: 010-7901149
www.quadratum.org
info-quadratum@kindenonderwijs
rotterdam.nl
Directeur: Bert Wierenga

17 juli – meesters- en juffendag
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