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Rapport 
Maandag 12 februari a.s. krijgen de kinderen hun rapport mee. 
De oudergesprekken staan gepland op donderdag 15 februari a.s. en dinsdag 20 februari a.s. 
Binnenkort kunt u zich hiervoor op de gebruikelijke wijze aanmelden. 
 
Ouderbijdrage 2e deelbetaling 
Sinds dit schooljaar bestaat de mogelijkheid om de ouderbijdrage in twee termijnen te 
betalen (1 oktober en 1 februari) zonder extra kosten in rekening gebracht te krijgen. 
Op de laatste ALV heeft het bestuur medegedeeld dat de inning van de (eerste deelbetaling 
van de) ouderbijdrage zeer naar wens is verlopen. Nu dit zo goed gaat, is besloten om geen 
gebruik te gaan maken van automatische incasso. 
 
Misschien heeft een enkeling van u het bericht eerder via Parro gemist, maar per 1 februari 
2018 dient de gehele ouderbijdrage betaald te zijn. 
 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie start vrijdag 23 februari en loopt tot en met vrijdag 2 maart a.s. 
 
Aanmelden broertjes/zusjes 
Broertjes en zusjes hebben voorrang bij plaatsing op De CSV. Om een goed beeld te houden 
van de plekken die beschikbaar zijn voor andere nieuwe leerlingen, ontvangen wij graag 
z.s.m. aanmeldformulieren van broertjes of zusjes van onze leerlingen. 
 
Onderhoud 
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de boeiborden (dakrand) van ons gebouw onder 
handen genomen zijn. 
Ook is de groene aanslag aan de achterkant van het gebouw verwijderd. 
Tot het moment van verhuizen (zomervakantie 2019) zullen we uiteraard onderhoud blijven 
plegen dat noodzakelijk is. 
 
Voetbalclinics met een boodschap 
In de week van 12 tot en met 16 februari organiseert Sportief Capelle i.s.m. Excelsior4all 
voetbalclinics tijdens de wijksportactiviteiten. De clinics worden gegeven door twee Excelsior 
trainers. Tijdens de clinics komen de thema’s samenspelen, respect voor elkaar en voor jezelf 
opkomen naar voren.  
 
Voor een aantal ‘beste’ deelnemers die de boodschap begrijpen en daardoor het goede 
voorbeeld geven, worden er per deelnemer twee kaarten voor de wedstrijd van Excelsior 
tegen AZ op zaterdag 3 maart om 18:30 uur uitgereikt.  
 
Tijdens elke clinic zal er ook een speler van het eerste elftal aanwezig zijn om de deelnemers 
te coachen en met ze op de foto te gaan.  



 
 

 
Deelname is gratis en voor iedereen van 8 t/m 12 jaar. Inschrijven is niet nodig! 
Maandag 12 februari 15.30-16.30uur Schollevaar - Gymzaal Louvre  
Dinsdag 13 februari 15.30-16.30uur Middelwatering - Gymzaal Wiekslag 
Donderdag 15 februari  15.30-16.30uur Oostgaarde – Gymzaal Beemsterhoek 
Vrijdag 16 februari 15.30-16.30uur Schenkel - Gymzaal Bongerd 
 
 
Meer informatie:  
Sportief Capelle  
010-2588787 
info@sportiefcapelle.nl  
Contactpersoon: Petra Remijnse 
 

Nieuwe leerlingen 

In groep 1/2A is Sep Barendrecht onlangs gestart: 

Wij wensen hem veel plezier op de CSV! 

 
Verjaardagen 
                
Datum               Naam  Groep 

 
4 februari Arwand Khorsand  1-2C 
4 februari Taeyun Kim  4 
4 februari Colin Molenaar 1-2B 
5 februari Isher Sangha  1-2C 
7 februari Kyna Dekker  8 
7 februari Hugo Hardenbol  5 
15 februari Quinten Rikxoort  6 
17 februari Ibrahim Aboud  8 
17 februari Kate Stofregen  1-2A 
17 februari Feye Waardenburg  1-2C 
19 februari Madelief Goud  7 

19 februari Nikola Heilker  1-2C 

20 februari Maarten Reuters  7 
21 februari Loïs de Kok  5 

 
 
Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 februari a.s.  
 


