
 

 

 

 

尊敬的家长： 

    您们好！时间飞逝，期末测验后暑假又来临！学年结束前，有几项重要通知，请家长注

意。     

 

结业典礼将于 6月 29日 举行  

与往年一样， 结业典礼安排在本学期的最后一天举行。届时，除公布学生成绩外，学校也将

安排一些精彩表演节目。我们在此诚恳邀请贵家长参加结业典礼！普通话部结业典礼于

11:00-12:30 举行，请学生在 10:45 在自己班教室集合。广东话部于 12:45-14:15 举行，请学

生在 12:30 前在自己班教室集合。    

 

广东话部的新老师  

自今年起，广东话部增加了 3位新老师，他们对学校热诚的付出让大家感到欣慰。新来的老

师，就是：一年甲班叶老师，二年乙班江老师，以及五年班邱老师。为了让大家能更 认识这

几位新老师 ，我们特地邀请他们写一些自我介绍的文章，您可以在学校的网站上读到。    

 

2019-2020 年度学费 

新学年学费定为 320欧元，学费包括书本和其他教学用品。如果您想为贵子女保留新学年学

籍，请缴付 20欧元，以银行汇款最佳，账号如下： 

银行账号 NL36ABNA0426041178，收款人“Stichting Chinese School Rotterdam e.o.” 

抬头（opmerking）请写上贵子女目前的班别及姓名 （例如：幼低甲班李小明，即是  K1A/Li 

Siu Ming）。 

您也可以选择交现金给学校的财政，他每周会在学校的接待处, 一直到学期末。请您携带贵子

女的学生手册，以便盖印作为付款的凭据。 

若您未缴付学籍保留费，则我们无法确保贵子女在新学年度一定可入学。此外，若您决定下学

年度不继续就读，学籍保留费原则上不会退还。已缴付之学籍保留费，可在新学年之学费中扣

除。 

武术班明年继续进行！相关资料新学年会公报。 

     

此致 

 

 

鹿特丹区中文学校校董会 

  2019年 6 月 6日 



 

 

Nieuwsbrief CSRO juni 2019 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De tijd is voorbijgevlogen! Na de laatste toets staat de zomervakantie alweer voor de deur! Vlak voor het 
einde van het schooljaar willen we nog enkele zaken aan u doorgeven.  

 

Afsluitingsceremonie op 29 juni 

Zoals elk jaar wordt er een afsluitingsceremonie gehouden op de laatste dag van het schooljaar. Op deze 
dag worden de resultaten van de leerlingen bekend gemaakt en vinden er optredens plaats. We willen u 
hierbij van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze ceremonie! 

De ceremonie voor de Mandarijn afdeling is van 11:00-12:30 uur. Voor de Kantonese afdeling is dit van 
12:45-14:15 uur. Leerlingen van Mandarijn afdeling worden verzocht om 10:45 uur te melden in hun 
eigen klaslokaal. Voor de leerlingen van de Kantonese afdeling is dat om 12:30 uur. 

 

Nieuwe leerkrachten Kantonese afdeling 

Sinds dit jaar heeft de Kantonese afdeling 3 nieuwe leerkrachten erbij gekregen. Het betreft mevrouw Ye 
van groep 3, mevrouw Kong van groep 4 en mevrouw Hiew van groep 7. We zijn erg blij met hun 
enthousiaste inzet voor onze school. Zij hebben een korte introductie over henzelf geschreven. U kunt dit 
lezen op onze website. 

 

Lesgeld 2019-2020 

Voor het nieuwe schooljaar is het lesgeld vastgesteld op € 320,= voor het hele schooljaar. Dit is inclusief 
boeken en overig lesmateriaal. Indien u een plek voor uw kind wilt reserveren voor het volgend 
schooljaar, verzoeken wij u om €20,= reserveringskosten te betalen, bij voorkeur over te maken op onze 
bankrekening NL36ABNA0426041178 t.n.v. “Stichting Chinese School Rotterdam e.o.”. Wilt u bij 
opmerkingen de naam van uw kind en de huidige klas waar uw kind in zit vermelden (Voorbeeld: 幼低甲

班李小明, bij opmerkingen vermelden: K1A/Li Siu Ming). 

Het is ook mogelijk om contant te betalen bij de penningmeester. Deze is tot het einde van het schooljaar 
wekelijks bereikbaar via de receptie. Wilt u dan het blauwe boekje (学生手册) van uw kind meenemen 

om het af te tekenen als bewijs van betaling? 
 
Indien er geen reserveringskosten zijn betaald, kunnen we niet garanderen dat er een plek wordt 
gereserveerd voor uw kind voor het volgend schooljaar. De reserveringskosten worden niet terugbetaald. 
Ook indien u besluit om volgend jaar niet door te gaan met de lessen. De eventueel betaalde 
reserveringskosten mag u in mindering brengen op het lesgeld voor het volgend schooljaar.  
 
De wushu lessen gaan ook volgend jaar door! Nadere informatie volgt in het nieuwe schooljaar.  
       

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Chinese school Rotterdam en Omstreken 


