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Wet op privacy
Werkdagen juf
Hafida
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Bavo parents
Peuteropvang
Kinderboekenweek
Achterdeur
Mobiele telefoons
Activiteiten
ouderkamer

3 t/m 12 oktober Kinderboekenweek
5 oktober dag van de leraar
11 oktober minifinals groep 5 t/m 8
22 t/m 26 oktober herfstvakantie
29 oktober start themaweken wereldgodsdiensten groep 5 t/m
8
1 november uiterlijke betaaldag schoolgeld
Wijziging kalender: ouderavond Vreedzame school 1 november
vervalt. Dit wordt een ouderochtend op woensdag 28 november
8:45u-10:00u.
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.

Wet op privacy:
Voor de vakantie heeft u een formulier gekregen waarop u moest aangeven voor welke doeleinden we foto’s en video’s mogen
maken van uw kind.
We hebben nog niet alle formulieren terug. Ook moeten wij u er jaarlijks op attenderen dat u te allen tijde uw privacy voorkeuren
kunt wijzigen. Via onze website kunt u het formulier downloaden of afhalen bij de directie.
Werkdagen juf Hafida:
Op woensdag zijn de meeste ouders vrij en beschikbaar voor activiteiten in de ouderkamer.
In onderling overleg hebben we daarom besloten dat juf Hafida werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Schoolgeld:
Behoorlijk wat ouders hebben het schoolgeld al betaald of een betalingsregeling afgestemd.
Graag willen wij de betalingen voor 1 november binnen hebben, zodat wij de activiteiten zoals Kerst en Sinterklaas kunnen
bekostigen. De kosten voor dit schooljaar zijn € 50,- per leerling voor de kinderen uit groep 1 t/m 7. Voor de kinderen uit groep 8
betaalt u € 125,- inclusief kampgeld. Het schoolgeld kunt u overmaken naar NL97 INGB 0654 0836 30 onder vermelding van de
naam van uw kind en klas. U kunt ook contant (gelieve gepast) betalen bij de directie of ouderraad.
Wanneer u financiële ondersteuning nodig heeft verwijzen wij u door naar https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-tevragen/ of loop bij de directie langs voor een betalingsregeling.
Niet betalen is geen optie, want er zijn regelingen te treffen.
Zonder uw bijdrage kunnen wij activiteiten als Sinterklaas, schoolreis, werkweek etc. niet bekostigen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Bavo Parents:
Er is een nieuwe naam gekozen voor ons ouderinitiatief. Vanaf nu is het Bavo Parents. Wij zijn erg blij met deze groep enthousiaste
ouders die de school promoten in de omgeving. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Houd dan de nieuwsbrief in de gaten. Daarin
staan data en tijden van bijeenkomsten vermeld.

Peuteropvang de Willem Ruys:
De peuteropvang is een veilige en gezellige omgeving waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar volop kunnen spelen.
Jonge kinderen leren door te spelen, dit is goed voor hun ontwikkeling en erg leuk! Spelenderwijs leren ze met elkaar omgaan en
worden ze gestimuleerd in alle ontwikkelingsgebieden. Dit maakt de stap naar groep 1 op de basisschool veel makkelijker.
Peuteropvang de Willem Ruys, welke bestaat uit 4 groepen, is onderdeel van Stichting GroeiBriljant.
Binnen de peuteropvang wordt gewerkt met de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Piramide. Dit sluit aan op de
methode die gebruikt worden in de kleuterklassen van de basisschool waardoor er tussen de peuteropvang en onderbouw een
doorgaande lijn is met gezamenlijke activiteiten.
In Rotterdam kan iedere peuter 2 dagdelen naar de peuteropvang. De gemeente verleent subsidie aan kinderen die wat extra
steun in de ontwikkeling kunnen gebruiken.
Lijkt peuteropvang u leuk voor uw kind? En vindt u het belangrijk dat uw kind speelt met leeftijdgenootjes en spelenderwijs
voorbereid wordt op de overstap naar de basisschool? Schrijf uw kind dan in voor onze peuteropvang!
Wilt u meer informatie? Bel 010-4832800 of stuur een email naar ipk@stichting-groeibriljant.nl
U bent natuurlijk ook van harte welkom voor een rondleiding binnen onze peuteropvang!
Met vriendelijke groet, team Willem Ruys

Kinderboekenweek:
Van 3 oktober t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema is Vriendschap en het motto “Kom erbij”.
De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De
ongelooflijke Ravi Ravioli. Het Kinderboekenweekgeschenk heet De eilandenruzie, de illustraties zijn van Elly Hees. U krijgt dit boek,
van 3 t/m 14 oktober, cadeau als u voor ten minste € 10,- kinderboeken koopt.
Op school starten we met de Kinderboekenweek op donderdag 4 oktober (woensdag zwemmen de groepen 5 en 6) in de eigen klas
met het zingen/dansen van “Kom erbij” (Kinderen voor Kinderen). Natuurlijk wordt er in deze periode extra veel aandacht besteed
aan het lezen en voorlezen van boeken en krijgen de kinderen vele leuke schrijf- en leesopdrachten.
De voorleeswedstrijd voor de groepen 4 t/m 8 is op donderdag 11 oktober. U kunt voor deze wedstrijd natuurlijk ook nu al thuis
met uw kind beginnen te oefenen.
Met de hele school maken we ook een groot Vriendenboek en we sluiten tenslotte vrijdag 12 oktober gezamenlijk de
Kinderboekenweek af (peuters en de groepen 1 t/m 8). Iedere groep laat dan iets zien aan de andere groepen, iets met het thema
Vriendschap , iets waar tijdens de Kinderboekenweek samen aan is gewerkt (toneel, gedicht, verhaal, hoorspel, knutselwerk).
Verder wordt er in de Centrale Bibliotheek zondag 7 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur het grote Kinderboekenweekfeest
gehouden. Het feest opent met het Kinderboekenweeklied dat onder leiding van Zang Express wordt gezongen door een groot
kinderkoor waar ook dit jaar weer veel leerlingen van de Bavokring aan meedoen. Je kunt die zondag ook een groot aantal
schrijvers en illustratoren ontmoeten en er zijn tal van optredens, workshops en spelletjes.

Achterdeur:
De achterdeur is onder schooltijd gesloten en wordt ook niet opengedaan. Dit i.v.m. het toezicht bij deze ingang.
Na 8:30u kunt u bij de voordeur aanbellen.
Mobiele telefoons:
Steeds meer kinderen nemen hun mobiele telefoon mee naar school. Dit kan zorgen voor overlast. Om dit te voorkomen, hebben
wij de volgende regels:
Bij het betreden van het schoolgebouw moet de telefoon uitgeschakeld worden. Via de telefoon van de school zijn we
bereikbaar.
De school draagt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadiging. Het is een eigen keuze om de telefoon mee te
nemen. Inleveren bij de leerkracht mag, maar is geen garantie om dit te voorkomen.

Activiteiten ouderkamer:
Naast het koffiedrinken op de maandag, dinsdag , woensdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.
datum
Maandag 1 oktober
9.00-11.00 uur
Dinsdag 2 oktober
Vanaf 9.00 uur

activiteit
Taalles
MenTaal ViTaal
De school versieren.
Samen met u wil ik de school in de sfeer van het
thema van KBW brengen.

Woensdag 3 oktober
8.30-10.30uur
Vrijdag 5 oktober
9.30-13.00uur
Maandag 8 oktober
9.00-11.00 uur
Dinsdag 9 oktober
9.00-10.00uur

Woensdag 10 oktober
9.00-12.00uur

Koffieochtend voor alle ouders ( moeders en vaders)
Onderwijs Parade
Workshop: Onderwijs, opvoeden en omdenken
Niet op school. Vraag Hafida voor meer info.
Taalles
MenTaal ViTaal
Groep 4 Werkjes
U wordt geïnformeerd over verschillende zaken waar
groep 4 op dat moment mee bezig is (waaronder
rekenen en spelling ) u krijgt werkjes mee voor thuis.
Kookworkshop
Voor alle geïnteresseerde ouders

Vrijdag 12 oktober
9.00-10.00uur

Overstap kern 2
Ouders van groep 3 worden geïnformeerd over
verschillende zaken waar groep 3
op dat moment mee bezig is (waaronder taal en
rekenen) u krijgt werkjes mee voor thuis.

Maandag 15 oktober
9.00-10.00 uur
Dinsdag 16 oktober
9.00-10.00 uur

Taalles
MenTaal ViTaal
Groep 5 werkjes
Ouders van groep 5 worden geïnformeerd over
verschillende zaken waar groep 5
op dat moment mee bezig is (waaronder spelling en
rekenen) u krijgt werkjes mee voor thuis.

Vrijdag19 oktober
8:45-9:15 uur

Directie in de ouderkamer.
Lopende zaken bespreken.

