
 

 

Nieuwsbrief CSRO augustus 2021 

 

Beste ouders, 

Voor het nieuwe schooljaar hebben we een aantal mededelingen voor u. 

 

Eerste lesdag nieuwe schooljaar: 4 september 2021 

Het nieuwe schooljaar gaat starten op zaterdag 4 september 2021, de lessen starten om 11: 00 uur. 
Bij de leslokalen van de verschillende klassen wordt een namenlijst opgehangen zodat u kunt 
terugvinden waar uw kind les heeft. Er worden 4 lessen gegeven op een schooldag en de school gaat 
uit om 14:30 uur, wilt u er aub aan denken om uw kind wat te eten en te drinken mee te geven voor 
de lunch? Vanwege de situatie rondom het coronavirus worden alleen ouders van de kleuterklassen 
toegestaan om hun kind naar het klaslokaal te begeleiden op 4 september. Wij raden u aan om een 
mondkapje te dragen bij het betreden van de school. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

We hebben al vele nieuwe aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar mogen ontvangen. Het is 
mogelijk om nieuwe leerlingen voor het nieuwe schooljaar in te schrijven op school op zaterdag 4 
september 2021.  

 

Lesgeld 2021-2022 

Voor het nieuwe schooljaar is het lesgeld vastgesteld op € 320,= voor het hele schooljaar, dit is 
inclusief boeken en overig lesmateriaal. Het lesgeld voor het eerste semester is € 160, dit bedrag 
verzoeken wij u vóór 4 september 2021 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” . 
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班 
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Het is ook mogelijk om contant te betalen bij de penningmeester, u kunt de penningmeester op 4 
september 2021 bereiken via de receptie van onze school.  
 
Indien wij op 4 september 2021 het cursusgeld nog niet hebben ontvangen, dan kunnen we de 
deelname van uw kind aan de lessen niet garanderen en de boeken worden pas aan uw kind 
uitgereikt als het lesgeld is betaald.     
 



 

 

Parkeren 

We willen alle ouders hierbij nogmaals wijzen op het feit dat het verboden is te parkeren op de 
doorgaande wegen rondom het schoolgebouw. Er wordt toezicht gehouden door de gemeente 
Schiedam, de kosten voor een eventuele boete is voor eigen rekening. U kunt gratis parkeren op de 
parkeerplaatsen op het industrieterrein aan de achterzijde van het schoolgebouw (onder het 
viaduct).  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Chinese school Rotterdam en Omstreken 

 

尊敬的家长： 

         新学年伊始，欢迎您返校。鹿特丹区中文学校新学年开学通知如下： 

 

         新学期开学日: 2021 年 9 月 4 日 

          新学期将于 2021 年 9 月 4 日(周六)上午 11 时开始。每间教室门口张贴有学生名单，便于

学生们找到自己的教室。每周六有 4 节课时，学校在下午 2 时 30 分放学。学生自备午餐和饮

品。因疫情原因，9 月 4 日只允许幼儿班家长和新生家长入校，进入校内家长建议佩戴口罩。 

         新学生报名 

         我们已经收到了许多新生报名。在 2021 年 9 月 4 日，新生可以继续报名。 

         2021-2022 年度学费 

         新学年全年学费为 320 欧元，学费包括书本和其他教学用品。上学期的学费是 160 欧

元。 

         学校恳请您将上学期的学费 160 欧元于 9 月 4 日前转入本校银行账户：

NL36ABNA0426041178，收款人：“Stichting Chinese School Rotterdam e.o.”。抬头

（opmerking）请写上贵子女新一年的班别及姓名 （例如：普幼低班李小明，即是  P1/Li Xiao 

Ming）。您也可以选择交纳现金，学校的财务管理人员周六在学校接待处负责收费。 

         如果学校在 2021 年 9 月 4 日还没有收到课程费用，则不能保证您的孩子可以参加课程，

按照学校规定，只有在支付了学费之后才会向学生发放书籍。 

 

         停车 

         我们再次提醒各位家长：学校建筑大楼四周禁止汽车长时间逗留。如若 Schiedam 市政府

对此进行罚款或者拖车，则由家长自行承担责任。在校舍后方（高架桥下）工业园区里可以免

费停车。   

 

         特此通知。 

                                                                                                                              鹿特丹区中文学校校务处 

  2021 年 8 月 26 日 


