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Agenda: 
- 4 t/m 8 juni werkweek groep 8 

- 8 juni open dag 

- Week van 11 juni schooltandarts 

- 15 juni IKEI-concert groep 6 

- 27 juni picknick 12:15u 

- 28 juni Finals groep 5 t/m 8 

- 3 en 4 juli rapportgesprekken 

- 12 juli laatste schooldag 

 

Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of 

belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. 

Juf Angel: 

Juf Angel heeft enige tijd geleden aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Zij heeft een andere school gevonden in 

Spijkenisse waar ze de volgende stap in haar carrière gaat zetten. U wordt nog geïnformeerd op welke wijze er afscheid genomen 

kan worden. Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld, hebben wij geen vacatures meer. Het vertrek van juf Angel hadden we 

daarin al meegenomen. Op dit moment zijn we nog druk aan het puzzelen over de groepsbezetting volgend schooljaar. We hopen 

u zo snel mogelijk te informeren. 

 

Vaccinatie reizen: 

Gaat u op reis naar het buitenland? Vergeet dan niet te denken aan vaccinaties. 

Voor meer informatie: https://www.ggdreisvaccinaties.nl/  

 

Verlofaanvragen: 

Rondom de vakanties krijgen wij regelmatig verlofaanvragen. Vaak is een goedkoper ticket de achterliggende reden. 

Wij kunnen hier geen toestemming voor geven en zijn wettelijk verplicht om dit te melden aan leerplicht indien u toch eerder 

vertrekt. De kosten voor u kunnen dan aardig oplopen.  

Meer informatie over verlof kunt u vinden op onze website onder het kopje informatie → leerplicht. 

Ook al vraagt u minder dan 10 dagen verlof. Indien het ongeoorloofd is, zijn wij verplicht dit te melden.  

 

Suikerfeest: 

Binnenkort is het weer Suikerfeest. Uw kind mag één dag vrij krijgen om dit te vieren. 

Wilt u aan de leerkracht doorgeven op welke dag hij/zij afwezig is. Succes nog even met de Ramadan en alvast een fijn Suikerfeest 

toegewenst! 

 

Verlof juf Laura: 

Donderdag 22 juni start het zwangerschapsverlof van juf Laura. 

Zij zal pas na de kerstvakantie weer op school zijn.  
We wensen haar een fijn verlof. 

 

Overblijfouders gezocht: 

Voor aankomend schooljaar zijn wij op zoek naar overblijfouders die ons tegen een vrijwilligersvergoeding willen helpen tijdens het 

buitenspelen tussen de middag. 

U kunt zich aanmelden bij de directie, meester Henk of juf Hafida. 

 

https://www.ggdreisvaccinaties.nl/


Summercamp info: 

Deze zomer organiseren we wederom het Summer Camp Rotterdam.  

Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool kinderen. 

Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. 

Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en ook les, alles geheel in het Engels. 

De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met een taal bezig zijn, zij deze taal extra goed opnemen. 

Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn Engels in deze week te verbeteren. 

 

Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00, indien wenselijk van 8:00 tot 17:00. 

Meer informatie: www.summercamp.nl 

 

Wet op privacy: 
Zoals u wellicht weet is 25 mei de nieuwe wet op privacy ingegaan. Ook wij zorgen er samen met ons bestuur voor dat alle zaken 

omtrent de privacy goed geregeld zijn. 

Binnen de RVKO werken we allemaal met dezelfde software. Op bestuursniveau is daarom geregeld dat er met alle uitgeverijen een 

gebruikersovereenkomst is.  

Daarnaast zullen wij nooit zonder uw toestemming gegevens delen met derden.  

Onlangs heeft u een formulier gekregen om aan te geven of wij wel of niet beeldmateriaal van uw kind mogen maken en waarvoor 

we het mogen gebruiken. Vergeet deze niet in te leveren. Op onze site staat dit formulier ook, waardoor u tussentijds uw 

voorkeuren kunt wijzigen. Ook vindt u daar meer info m.b.t. de wet op privacy. 

 

IKEI-concert: 

IKEI concert       De Doelen    15 juni 2018   aanvang  11.30  

In juni gaat het weer gebeuren. De leerlingen van groep 6 gaan een bijzonder concert  geven. 

Leerlingen van verschillende scholen, musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de eigen muziekdocenten van SKVR 

maken samen muziek op het grote podium van de concertzaal!  

 

De kinderen laten u zingend en spelend en misschien wel rappend  onze mooie stad beleven! 

Bijzondere artiest: Dit jaar gaat de Rotterdamse rapper  Dichter meewerken aan de concerten. 

Groep 6 heeft het hele jaar geoefend voor dit optreden. 

Dit gebeurde tijdens de wekelijkse muzieklessen van het programma Ieder Kind Een Instrument. 

 

Welkom! 

De toegang is gratis! U komt toch ook? 

 

Waar: de Doelen,  Schouwburgplein 50 , Rotterdam 

Organisatie: SKVR  
 

Alvast de sfeer proeven? Bekijk het filmpje: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBQpvbJA0mU  

 

School promoten: 

Er is op dit moment een groep ouders die meehelpen/meedenken om de school te promoten in de omgeving. Voorheen heette 

deze groep “Het ouderinitiatief”.  We zijn  op zoek naar een nieuwe naam hiervoor, genoemd zijn onder meer : Bavoparents, 

Ouderkring, BravoBavo….etc. 

Wilt u ons helpen met het bedenken van een nieuwe naam voor “ Het ouderinitiatief”, mailt u dan naar Hafida.krim@rvko.nl 

 

Groene schoolplein: 

Vorig schooljaar zijn we, met hulp van ouders, gestart met het groener maken van de schoolpleinen. We hebben toen, onder meer 

om en bij de hekken, klimop, enkele groenblijvende heesters en een prunus geplant. Bij de hoofdingang is de dode Buxus 

vervangen door Pyrus Japonica en de Passieflora tegen de regenpijp heeft heel lang prachtig gebloeid.  

Het is nu een jaar later en bijna juni, het wordt de hoogste tijd om weer onkruid te gaan verwijderen, klimop op te binden en de 

passieflora (die het helaas tijdens de vorstperiode in het voorjaar heeft begeven) te vervangen. 

Wie van de ouders/verzorgers zou, onder andere, bij het verwijderen van het onkruid donderdag 7 juni (vanaf 14.00 uur) kunnen 

helpen? Mocht u in de gelegenheid zijn, mail dan even naar  Hafida.Krim@rvko.nl. 

 

 

 

http://www.summercamp.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GBQpvbJA0mU
mailto:Hafida.krim@rvko.nl
mailto:Hafida.Krim@rvko.nl


Ouderkamer juni/juli: 

 

Naast het koffiedrinken op de maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.  

datum activiteit doel 

Dinsdag 5 juni 

9.00-10.30uur 

 

 

Vierde  bijeenkomst training  

“The challenge” 

   

Werken aan je weerbaarheid, 

zowel mentaal als fysiek.  De 

kracht in jezelf opzoeken en 

daarmee aan de slag gaan 

Vrijdag 8 juni 

8.30-10.30 uur  

koffieochtend Gezellig met andere ouders een 

praatje maken onder het genot 

van een bakje koffie/thee 

Dinsdag 12 juni 

9.00-10.30 uur 

 

Vijfde bijeenkomst training  

“The challenge” 

   

Werken aan je weerbaarheid, 

zowel mentaal als fysiek. De 

kracht in jezelf opzoeken en 

daarmee aan de slag gaan 

Vrijdag 15 juni 

9.00-10.30 uur 

Het geluk spel met elkaar spelen  Je laten inspireren over geluk 

door 104 gouden tips  

Dinsdag 19 juni 

9.00-10.30 uur 

laatste bijeenkomst training  

“The challenge” 

 

Werken aan je weerbaarheid, 

zowel mentaal als fysiek.  De 

kracht in jezelf opzoeken en 

daarmee aan de slag gaan 

Vrijdag 22 juni 

8.30-10.30uur 

Suikerfeest vieren  Saamhorigheid en een stuk 

cultuur van elkaar leren 

Dinsdag 26 juni 

8.45-10.00 uur 

Themabijeenkomst “(voor)lezen in de 

vakantie 

Marga van de bibliotheek komt 

het thema verzorgen  

Dinsdag 3 juli  

8.45-9.30 uur 

Activiteiten in de wijk tijdens de 

zomervakantie 

Jos komt vertellen over de 

mogelijke activiteiten in de wijk 
 

 


