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尊敬的家长： 

 

您们好！ 

祝福您们有一个最美好的 2019年！ 我们也希望通过这份简报请您关注以下几点事项。 

 

教材义卖活动 

我们要感谢所有在去年 12月热情购买学校教材的家长。 这次的义卖活动共筹得超过 400欧

元的总额！ 这笔款项将用于学校未来的活动。 

 

2019年 2月 9日中国新年庆祝活动 

2019年 2月 5日是中国新年， 那一天，猪年开始了！中文学校也将于 2月 9日（星期六）庆

祝中国新年。因此当天除了常规的课程外，我们还为学生组织了许多活动来庆祝农历新年。 

这些活动究竟是什么？我们暂时想保守这个秘密，但我们希望与学生们共度欢乐时光！ 

为了让当天的活动能顺利进行，我们想请您注意以下几点事项。 

- 上学时间由 11:00至 14:30。 

- 某些庆祝活动从 11:00开始， 因此请准时带孩子到课室。 

- 当天的功夫课正常进行。 

- 请给您的孩子提供当天的午餐。 

- 当天每个班级都会拍摄一张合影， 请让您的孩子穿上漂亮（喜庆）的衣服。 

- 学生们可以在中国新年的活动中品尝一些美味小食。 如果您的孩子有对食物过敏的情

况，请您提前通知老师。 

- 因场地关系, 家长们不能参加新年活动. 请见谅. 家长们请准时 11:00 离开学校. 多谢合

作! 

 

鹿特丹市也广泛关注中国新年的庆祝活动，所以放学后您可以和您的孩子一起在鹿特丹市中

心聚会。 有关更多信息，请查看 www.rcny.nl. 

 



 

 

学校停车事宜 

我们想提醒所有家长，学校前面和旁边的广场不允许长时间停车，只允许短暂停车。 如果您

的汽车无人看管有斯希丹市政府的监督员看管的情况下，您将面临被罚款的风险，甚至您的

汽车可能被拖走。 您可以在学校后面和工业区隧道的另一侧停车，这两处也是免费的。 

 

开放日 Lentiz | LIFE College 

2019年 1月 26日（星期六）是 Lentiz | LIFE College的学校开放日。中文学校的学生当天休息

一天。 

 

此致, 

鹿特丹区中文学校校董会 

2019-01-09 
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Beste ouders, 

 

De beste wensen voor 2019! We willen enkele punten bij u onder de aandacht brengen via deze 
nieuwsbrief. 
 

Opbrengst verkoop lesmateriaal 

Wij willen hierbij alle ouders bedanken die enthousiast in december het lesmateriaal van school 
hebben gekocht. Dit heeft een totaalbedrag van ruim € 400,= opgeleverd! Dit bedrag zal voor 
toekomstige activiteiten van de school gebruikt worden.  
 

Chinees Nieuwjaarsviering op zaterdag 9 februari 2019 

Het Chinees Nieuwjaar (Chinees Lentefeest) valt dit jaar op dinsdag 5 februari. Op die dag start het 

Jaar van het Varken. 

De Chinese School zal dit vieren op zaterdag 9 februari. Op die dag worden naast de reguliere 

lessen ook een aantal activiteiten georganiseerd voor de leerlingen die allemaal in het teken staan 

van het Chinese Nieuwjaar. Wat deze activiteiten precies zullen zijn, houden we nog even geheim 

maar we hopen er samen met de leerlingen een leuke dag van te maken. 

Om het een en ander op die dag soepel te laten verlopen, willen we graag uw aandacht voor de 

volgende punten. 

- De schooltijden zijn zoals gebruikelijk van 11:00 tot 14:30 uur. 
- Het programma start voor sommige klassen al om 11:00 uur. Breng uw kind(eren) daarom 

graag (ruim) op tijd in de klas. 
- De kungfu-lessen gaan op die dag gewoon door. 
- Geef uw kind die dag zijn/haar gebruikelijke lunchpakket (eten + drinken) mee. 
- Er wordt die dag een klassenfoto gemaakt. Wellicht wilt u uw kind iets feestelijks laten 

aantrekken. 
- De leerlingen krijgen die dag wat lekkernijen te proeven in het teken van Chinees Nieuwjaar. 

Indien uw kind een allergie heeft, wilt u dit dan doorgeven aan de docent. 
- Deze viering is enkel bedoeld voor onze leerlingen. (Groot)ouders en verzorgers dienen om 

11 uur het schoolgebouw te verlaten. 
 

De stad Rotterdam staat ook uitgebreid stil bij de Chinese Nieuwjaarsviering, dus u kunt na 

schooltijd samen met uw kind(eren) verder feesten in het centrum van Rotterdam. Kijk voor meer 

informatie op www.rcny.nl. 

http://www.rcny.nl/


 

 

 

Parkeren rondom de school 

We willen hierbij alle ouders er nog eens op wijzen dat het niet is toegestaan om aan het plein voor 

en naast de school te parkeren. Alleen kort stoppen om uw kind uit te laten stappen is toegestaan. 

Indien uw auto onbeheerd wordt gezien door de opzichters van de gemeente Schiedam loopt u het 

risico op een boete en kan uw auto worden weggesleept. U kunt parkeren aan de achterzijde van 

de school en aan de andere kant van de tunnel in het industriegebied; dit is bovendien gratis. 

 

Open dag Lentiz | LIFE College 

Het Lentiz | LIFE College heeft een open dag op zaterdag 26 januari 2019. De leerlingen van de 

Chinese school hebben op die dag een vrije dag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Chinese school Rotterdam en Omstreken 

 


