尊敬的家长,

您们好!

时光荏苒，2020 年已过大半，许多家长和学生心心念念的中文学校开学在即，本校特发家长通知如下：
1. 鹿特丹区中文学校于 2020.9.5 星期六正式开学。
2. 按照荷兰政府的要求，我校积极采取例如错开时间、分开地点等各种防疫措施。因为本校拥有荷兰最先
进水平的大型教育设施，保证了这些措施得以顺利实施，具体为：

普通话部
上课时间:

11:00 – 14:30

上课地点:

学校正门入校后向左拐，在西教学楼上课，具体教室安排开学日将公示。

学生上学:

幼高班和一年班的老师 10:50 在正门梯级下面空地等候学生，10:55 入教室上课。其他年
级学生从正门自行入校上课。

学生放学:

幼低、幼高班提前 10 分钟下课，排队由老师带至正门交给家长。一年班提前 5 分钟下
课，排队由老师带至正门交给家长。其他年级同学依次序下楼，从正门出校。

广东话部
上课时间:

11:15-14:45

上课地点:

学校正门入校后向右拐，在东教学楼上课，具体教室安排开学日将公示。

学生上学:

幼高班和一年甲、乙班的老师 11:05 在正门梯级下面空地等候学生，11:10 入教室上课。
其他年级学生从正门自行入校上课。

学生放学:

幼低、幼高班提前 10 分钟下课，排队由老师带至正门交给家长。一年甲、乙班提前 5 分
钟下课，排队由老师带至正门交给家长。其他年级同学依次序下楼，从正门出校。

3. 新生报名地点在入校门后向左拐，一直走到底的大餐厅办理。
4. 幼低班和新生家长报名最多可以有 1 名家长携带学童进入学校。基于荷兰教育机构的要求，幼高班及以
上班级的学生家长将不再允许进入校内，请大家理解。我们要求进入校内的家长们要佩戴口罩。
5. 我们会有工作人员在校内外引领大家。
6. 新学年第一学期的学费为 160 欧元，请银行过户。若交现金，请准备好合适的金额，并装入信封中缴
纳。选择银行过账方法：
NL36ABNA0426041178 t.n.v. Stichting Chinese School Rotterdam e.o.
Opmerking 写上学生班级和姓名，例如： 广东话幼低甲班李小明： K1a / Li Siu Ming
特殊时期，抗疫成为我们生活的常态，我们也要学会与这样的状态打交道。愿我们团结一心，战胜困难，共
同培育好我们下一代子女的中文学习
此致
敬礼
鹿特丹区中文学校 校务处

2020 年 8 月 30 日

Rotterdam, 30 augustus 2020
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wat gaat de tijd snel! Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Om de start van het nieuwe schooljaar zo soepel mogelijk
te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor de onderstaande punten. Lees deze aub in zijn geheel door.
1.
2.

De eerste schooldag is op zaterdag 5 september 2020.
Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid neemt onze school diverse maatregelen om de verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan. Los van de maatregelen rondom hygiëne, afstand etc. hebben we ook maatregelen getroffen
m.b.t. lestijden en leslokaties binnen het gebouw.

Klassen Mandarijn
Schooltijden:

11:00 – 14:30

Ingang/locatie:

De Mandarijn klassen zullen de “West”-vleugel gebruiken. Dit is de hoofdingang en dan naar
links. Daar vindt u de klassenindeling.

Start v/d lessen:

De leerkrachten van groep 2 en 3 zullen om 10:50 de leerlingen voor de hoofdingang
opwachten en om 10:55 naar binnen gaan. De leerlingen van de overige klassen mogen zelf
naar binnen.

Einde v/d lessen:

De groepen 1 en 2 stoppen 10 minuten eerder (14:20). Groep 3 stopt 5 minuten eerder (14:25).
De leerlingen worden door de leerkrachten begeleid naar de hoofdingang en overgedragen aan
de ouders. Hierna volgen de leerlingen van de overige klassen.

Klassen Kantonees
Schooltijden:

11:15 – 14:45

Ingang/locatie:

De Kantonees klassen zullen de “Oost”-vleugel gebruiken. Dit is de hoofdingang en dan naar
rechts. Daar vindt u de klassenindeling.

Start v/d lessen:

De leerkrachten van groep 2, 3A en 3B zullen om 11:05 de leerlingen voor de hoofdingang
opwachten en om 11:10 naar binnen gaan. De leerlingen van de overige klassen mogen zelf
naar binnen.

Einde v/d lessen:

De groepen 1 en 2 stoppen 10 minuten eerder (14:35). Groep 3A en 3B stopt 5 minuten eerder
(14:40). De leerlingen worden door de leerkrachten begeleid naar de hoofdingang en
overgedragen aan de ouders. Hierna volgen de leerlingen van de overige klassen.

3.
4.
5.
6.

Inschrijven van leerlingen kan in het restaurant. Dit is na de hoofdingang naar links en dan het einde van de gang.
Ouders mogen niet het schoolgebouw in. Uitzondering hierop zijn ouders van de groep 1 en ouders voor nieuwe
inschrijvingen (max. 1 ouder per leerling). Voor deze ouders is het dragen van een mondkapje vereist.
Binnen het schoolgebouw zullen we ervoor zorgen dat iedereen zijn/haar weg vindt.
Het lesgeld voor het eerste semester is 160 Euro. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer
NL36ABNA0426041178 t.n.v. “Stichting Chinese School Rotterdam e.o.” onder vermelding van “groep en naam van de
leerling”. Voorbeeld: Leerling “Li Siu Ming” in Kantonees groep 1 wordt “K1A/Li Siu Ming”.
Contante betalingen van het lesgeld (aub gepast) ontvangen wij graag in een envelop.

We leven nu in een bizarre tijd waarin we diverse maatregelen treffen i.v.m. het Coronavirus. Desondanks hebben we er zin in en
gaan we er weer een goed schooljaar van maken. Tot zaterdag 5 september!
Met vriendelijke groet,
Het team van de Chinese School Rotterdam en Omstreken

