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Beste Ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met nieuws over de afgelopen periode,
maar ook nieuws voor het nieuwe schooljaar.

Wat hebben we een bijzonder schooljaar achter de rug. Aan de start van dit schooljaar, hadden we
niet kunnen bedenken dat het weer zo’n bijzonder jaar zou gaan worden met opnieuw Corona
Maatregelen, de tijdelijke invoering van de 4 daagse fysieke schoolweek, quarantaine maatregelen
etc. We zijn trots op onze leerlingen en op ons team voor de flexibiliteit en inzet. Gezamenlijk ook met
u als ouders, hebben we wel weer bewezen dat we samen sterk staan. Hartelijk dank daarvoor!

In deze nieuwsbrief leest u meer over:

- De leuke activiteiten van afgelopen maand o.a. activiteitendag, afscheid groep 8
- Nieuwe groepsindeling
- Jaarplanning/ Parro
- Vakantierooster
- Schoolfotograaf
- Zwemonderwijs voor groep 5 en 6
- Afscheid juf Gloria
- Juf Jill met zwangerschapsverlof
- Nieuwe juffen: juf Kyara, juf Aisha en juf Hanneke
- Rapporten
- Standpunt met betrekking tot het reizen naar het

buitenland
- Ideeën voor in de zomervakantie
- Schooltijden: inloop 8.20 uur. Start 8.30 uur!

Leuke activiteiten

Activiteitendag 30 juni

De afgelopen maand hebben we kunnen genieten van diverse
leuke activiteiten. Helaas kon door Corona ons schoolreisje niet
doorgaan. Om de kinderen toch een leuke dag te geven, hebben we
een activiteitendag georganiseerd. Dit was een groot succes! De
kinderen hebben genoten.



Afscheid groep 8 leerlingen

Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van onze groep 8
leerlingen. Gedurende een hele feestweek hebben de kinderen genoten
van veel gezelligheid zoals ‘bubbelvoetbal’, spelletjes, lekker eten en een
workshop Graffiti spuiten. Woensdagmiddag waren ouders/verzorgers
ook uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en drankje zijn onze
leerlingen letterlijk de school ‘uitgesprongen’. De leerlingen hebben een
optreden verzorgd onder leiding van meester Jason, die
onze muzieklessen heeft verzorgd het afgelopen
schooljaar.Daarnaast lieten de kinderen vol trots hun

eindfilm zien. Ze hebben er hard voor gewerkt. Tenslotte hebben de leerkrachten nog een woordje tot
de leerlingen gesproken en is ‘de steen’ onthuld. Dit volgens een traditie van Lombardia. We zijn
super trots op onze leerlingen en wensen hen veel succes toe op hun volgende school!

Frietkraam

Afgelopen woensdag hebben we onze leerlingen verrast
met een bezoekje van een frietkraam. De kinderen mochten
hun bestelling opgeven en hebben genoten van patat en
een snack. Het was een feestje!

Wenuurtje

De kinderen zijn de afgelopen week een uur gaan wennen bij hun nieuwe groep/leerkrachten. Veel
kinderen vonden dit heel spannend en waren best nerveus. Dit begrijpen we heel goed. Ook zijn er
nog nieuwe kinderen bij ons komen wennen. In onderstaand overzicht vindt u de indeling van de
groep met leerkrachten.



Groepsindeling

Groep 1/2 Juf Saskia
Juf Jamila

Groep 3 Juf Marijke/ juf Lonneke
Juf Marjon

Groep 4 Juf Lonneke/ juf Danielle
Juf Mandy/ juf Aisha

Groep 5 Juf Kyara
Juf Mandy/ juf Marjon

Groep 6 Juf Danielle
Juf Linda/ juf Aisha

Groep 7 Juf Danitia/ meester Erwin
Juf Stephanie

Groep 8 Juf Saskia/ juf Wietske
Juf Stephanie

Structuurgroep 1 Meester Michel/ meester Erwin
Juf Corina

Structuurgroep 2 Juf Wietske/ juf Isaura
Juf Corina

Zwangerschapsverlof

Juf Jill gaat genieten van haar zwangerschapsverlof. Na de kerstvakantie hoopt juf Jill weer te starten
met haar werkzaamheden. We wensen haar een fijne tijd toe.

Zwemonderwijs

In het nieuwe schooljaar gaan we starten met zwemlessen. Deze lessen worden ons aangeboden
door de gemeente Rotterdam. We gaan met groep 5 en 6 zwemmen iedere donderdag. De
zwemtijden vallen onder schooltijd van 13.00 - 14.00 uur. Dat betekent dat deze leerlingen later op
school zullen zijn. Onze verwachting is dat ze rond 14.30-14.45 uur opgehaald kunnen worden. Wij
zullen de taxivervoerders ook informeren hierover.

Jaarplanning

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een een handige jaarplanning. Deze planning bevat de
activiteiten en bijzonderheden gedurende het gehele schooljaar. U kunt deze planning ook terugvinden
in de handige app Parro. Mocht u deze nog niet gebruiken, kunt u hulp vragen aan de leerkracht. Ook
volgend schooljaar gaan we weer door met deze app.



Vakantierooster inclusief studiedagen

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 25-10-2021 (25-10-2021 is studiedag)

Kerstvakantie 23-12-2021 vanaf 12.00 uur  t/m 09-01-2022

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 06-03-2022

Pasen  (inclusief Goede
vrijdag)

14-04-2022 (studiedag) t/m 18-04-2022

Meivakantie 25-04-2022 t/m 08-05-2022

Hemelvaart 26-05-2022 t/m 29-05-2022

Pinksteren 05-06-2022 t/m 06-06-2022

Zomervakantie 08-07-2022 studiedag t/m 21-08-2022

Studiedagen 22-09-2021

25-10-2021

27-01-2022

14-04-2022

07-06-2022

08-07-2022

Schoolfotograaf

Gelukkig is op de valreep de schoolfotograaf nog langsgekomen op school. De schoolfotograaf
moesten we helaas steeds verzetten vanwege de gevolgen van Corona. U heeft een fotokaart
gekregen met een unieke code. Met deze code kunt u zelf de gewenste foto’s bestellen. Indien u snel
bestelt, betaalt u geen verzendkosten.

Afscheid van juf Gloria

Juf Gloria gaat onze school verlaten en gaat werken voor de kinderfaculteit in Rotterdam Pendrecht.
Hier gaat zij kinderyoga lessen en leesbegeleiding geven aan kinderen. We zullen haar natuurlijk
ontzettend gaan missen en willen haar hartelijk danken voor haar inzet bij ons op school. Afgelopen
donderdag heeft groep 3 afscheid genomen van onze lieve juf.

Veel plezier en succes en kom je nog eens op visite?



Nieuwe juffen

We kunnen u met veel plezier vertellen, dat er in het nieuwe schooljaar 3 nieuwe juffen bij ons zullen
starten.

Juf Hanneke zal 4 dagen bij ons op school werkzaam zijn als gymdocent.
Juf Kyara zal 5 dagen werkzaam zijn als leerkracht van groep 4.
Juf Aisha komt 4 dagen bij ons op school als onderwijsassistent in de middenbouwgroepen.

Wij heten hen hartelijk welkom en wensen ze veel succes bij ons op school!

Rapporten

De kinderen hebben afgelopen donderdag hun rapport meegekregen. Ze
hebben de laatste periode hard hun best gedaan. We zijn trots op de inzet
van onze leerlingen. Wilt u ervoor zorgen dat de rapporten na de
zomervakantie weer ingeleverd worden?

Standpunt met betrekking tot het reizen naar het buitenland

Per half juli heeft de Rijksoverheid een aantal van de versoepelingen weer teruggedraaid. De
besmettingen lopen weer op en het is onzeker of niet-noodzakelijke (vakantie) reizen naar het
buitenland in de zomervakantie mogelijk zijn.

Vakantie Reizen naar landen buiten het EU/Schengengebied worden voorlopig (nog) niet afgeraden,
maar hier kunnen wel consequenties aan vastzitten bij terugkomst in eigen land.

Mocht u als gezin toch naar een land of gebied gaan met code rood of oranje, dan willen wij u vragen
om de quarantaine periode bij terugkomst zoveel mogelijk in de reguliere vakantieperiode te laten
vallen. Als dit niet mogelijk is, dan mag de leerling gedurende (het restant) van de quarantaine niet
naar school komen.

Leuke  ideeën voor in de zomervakantie

De leerlingen hebben weer een vakantiepaspoort mee naar huis gekregen. Met dit vakantiepaspoort
kunt u gebruik maken van aantrekkelijke kortingen en er staan leuke ideeën in voor uitjes in de buurt.



Aanvang schooltijd verandert

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen we vanaf 8.20 uur de deuren openen voor de inloop. We starten
dan om 8.30 uur in plaats van 8.45 uur. We hebben dit al doorgegeven aan de taxivervoerders. Wilt u
hier ook rekening mee houden?

Tenslotte wensen we u en alle leerlingen van onze school een
hele, fijne zomervakantie toe. Onze leerlingen zien we maandag
30 augustus 8.30 uur graag weer gezond en veilig terug op
school!
Met zonnige groet namens het gehele team van Yulius Lombardia,

Natasja van Vlerken (schooldirecteur)

Janine Hartman (teamcoördinator)


