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01.  Start schooljaar: 

 

Fijn dat alle leerlingen weer gestart zijn bij ons op school. We gaan er met elkaar een 
leerzaam en plezierig jaar van maken! Mocht u de school willen bereiken dan kan dat 
op de volgende manier: 
Tel: 010-4651036 
Mail: accentcentrum@cvoaccent.nl 
 
Wilt u ons voor 8.15u laten weten als uw zoon/dochter afwezig is? 
 

 

02.  Personeel: 
 
Mevr. Olsthoorn heeft na vele jaren bij ons gewerkt te hebben besloten dat ze een 
nieuwe uitdaging wil aan gaan. Zij zal na de herfstvakantie op een andere school 
gaan werken. Wij wensen mevr. Olsthoorn veel succes en bedanken haar voor haar 
inzet bij ons op school! 
 
Door het vertrek van Mevr. Olsthoorn hebben we intern een verandering 
doorgevoerd; in onderstaande tabel kunt u een overzicht van de klassen bezetting 
met mentoren zien. 
 
Klas   Mentor 

1A   Mevr. Schoneveld (ma,di,wo,do) en Mevr. den Dool (vr) 

1B   Mevr. de Vos (ma,wo,do,vr) en Dhr. Terhaar/ Dhr. Mghari 

2A   Mevr. Krolis (ma,di,wo,vr) en Mevr. de Kreek (do) 

2B   Dhr. Captijn (di,wo,do,vr) en Dhr. Terhaar/Dhr. Oron (ma) 

3A   Mevr. Caupain 

3B    Mevr. v.d. Ent 

3C   Mevr. Afiyon ( ma,di,wo,do) Mevr. de Kreek (vr) 

4/5   Dhr. Timmers (ma,di,do,vr) 

             Dhr. Bouwman (ma,di,wo,do) 

            Mevr. de Kreek en Dhr. Hauer 

            Mevr. Rijff 

Entree/MBO1 Mevr. Schouten en Dhr. van Schie 

 



03.           Ouderbijdrage                                                           
 
De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het (praktijk)onderwijs 
mogelijk te maken. Wij doen als school onze uiterste best om hiermee uw kind een 
leeromgeving te bieden waarin hij/zij zich het beste kan ontwikkelen. De middelen die 
wij ontvangen zijn echter niet genoeg om alle extra’s die wij als school bieden te 
kunnen bekostigen.  
De school vraagt daarom een jaarlijkse bijdrage van u in de schoolkosten. Deze 
schoolkosten  bedragen voor schooljaar 2017-2018 in totaal  EUR 50,- en de betaling 
daarvan is verplicht. 
 
Wij vragen u om de  schoolkosten, ad EUR 50,- zo spoedig mogelijk over te maken 
naar  
IBAN nummer :  NL90INGB0004213438 t.n.v. CVO Accent-Bureau. 
o.v.v. schoolkosten Accent Praktijkonderwijs Centrum  
 
Wij vragen u om hierbij dan tevens de naam van uw zoon of dochter duidelijk te 
vermelden alsmede het leerjaar.  
 
U kunt het bedrag ook bij de administratie van de school betalen. 
U ontvangt dan een kwitantie als betalingsbewijs.  
 

 
 

04.   Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
 
Vanaf deze week zijn er op vrijdagmiddag wederom culturele activiteiten binnen de 
school waar de leerlingen zich voor ingeschreven hebben. Deze activiteiten zijn klas 
overstijgend en worden begeleid door SKVR docenten en een docent van onze 
school.  
 

 

05.  Medenzeggenschap raad (MR) 
 
Wij zijn op zoek naar ouders die met ons mee willen denken over beleid binnen de 
school. Mocht u meer informatie hierover willen en/of interesse hebben dan horen we 
dat graag via het telefoonnummer 010-4651036 of de email van school : 
accentcentrum@cvoaccent.nl u kunt zich tot 14 oktober aanmelden. 
 

 

06.  Opknappen schoolplein 
 
De komende weken wordt ons schoolplein opgeknapt, er komen meer zitplaatsen 
afgewisseld met planten. We willen een prettige plek realiseren waar leerlingen hun 
pauze kunnen houden. Zodra het schoolplein af is, zullen we een feestelijke opening 
organiseren waar u als ouders natuurlijk ook van Harte welkom bent! 
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 07.                   Vakanties, studiedagen 
 
   
            Zomervakantie: zat 08-07-2017 t/m zon 20-08-2017  

  Herfstvakantie: zat 14-10-2017 t/m zon 22-10-2017  
                     Kerstvakantie: zat 23-12-2017 t/m zon 07-01-2018  

          Voorjaarsvakantie: zat 24-02-2018 t/m zon 04-03-2018  
          Paasdagen: vrij 30-03-2018 t/m ma 02-04-2018  
          Koningsdag: vrij 27-04-2018  
          Meivakantie verlengd: zat 28-04-2018 t/m zon 13-05-2018  
          Pinksteren: zat 19-05-2018 t/m ma 21-05-2018  
          Zomervakantie: zat 14-07-2018 t/m zo 26-08-2018 

 
                     Woensdag 11 oktober 2017 vanaf 12.15 uur studiemiddag personeel 
           Studiedag maandag 24-10-2017 personeel  
 
 
 

08.  Schoolfeest 
 

Op donderdag 5 oktober is er met Accent Delfshaven een gezamenlijk schoolfeest, 
welke plaatsvindt bij Delfshaven. 
Dit schoolfeest begint om 19.00 uur en duurt tot 23.00 uur en is alleen toegankelijk 
voor leerlingen van Delfshaven en Centrum. 
Uiteraard is het personeel van beide scholen ook aanwezig. 
Vrijdag 6 oktober beginnen de lessen om 10.30 uur  
                                                                                        


