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Agenda: 
- 1 november uiterlijke datum betalen schoolgeld 

- 3 november kledingbeurs 9:00u-14:00u 

- Themaweken wereldgodsdiensten groep 5 t/m 8 29 oktober 

t/m 9 november. 

- Vrijdag 16 november studiedag leerlingen vrij. 

- Dinsdag 27 en woensdag 28 november voortgangsgesprekken. 

- Woensdag 28-11 8:45u-10:00u ouderbijeenkomst vreedzame 

school in plaats van ouderavond 1-11.  

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. 

Themaweken wereldgodsdiensten: 

Van maandag 29 oktober t/m vrijdag 9 november wordt er in de hoogste groepen gewerkt rondom het thema 

‘Wereldgodsdiensten’. Aan de hand van speciale leskoffers wordt in elke groep een godsdienst belicht en besproken. Aan het eind 

van deze lessen wordt het project afgesloten met een bezoek van of aan het gebedshuis. 

Groep 5: Jodendom > op woensdag 14 november komt de Rabbijn in de klas vertellen over de Synagoge 

Groep 6: Christendom > op vrijdag 9 november om 10.30 uur wordt de Lambertuskerk bezocht 

Groep 7: Islam > Moskeebezoek nog nader te bepalen 

Groep 8: Hindoeïsme > op vrijdag 9 november om 09.00 uur wordt de Mandir bezocht 

Via de betreffende groepsleerkrachten wordt uw hulp gevraagd om deze bezoeken te begeleiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-te-

vragen/ 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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-te-vragen/
https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-te-vragen/


Kledingbeurs: 

Op zaterdag 3 november van 9:00u-14:00u is de jaarlijkse kledingbeurs weer in onze gymzaal. In de bijlage van deze nieuwsbrief 

vindt u de flyer met meer informatie. 

 

SKVR: 
SKVR -  Kunstlessen op de Bavokring 
Ook dit jaar krijgen de kinderen van de Bavokring weer wekelijks muziek-, dans- en theaterlessen van de SKVR. In de muzieklessen 
van ‘ieder Kind een Instrument’ (groep 1 t/m groep 6) leren de kinderen spelenderwijs muziek maken. In groep 5 en 6 krijgen zij 
zelfs instrumentles op viool en gitaar!  
De kleuters hebben ook dans en theaterles. En ook groep 7 en 8 krijgen wekelijks theaterles. 
 
Na school 
Het is via de SKVR ook mogelijk om na schooltijd muziek te maken, te dansen of theaterles te volgen!! 
Voor meer informatie over lesmogelijkheden kijkt u op www.skvr.nl/Kies_je_cursus/ 
(Voor huishoudens met een laag inkomen kan het lesgeld worden vergoed door het Jeugd Cultuurfonds. Voor informatie kunt u 
terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker Mireille de Zeeuw en kijkt u op www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/rotterdam/ 
 
Voor ouders! 
Dit schooljaar organiseren we op verschillende activiteiten voor ouders m.b.t. muziek-, dans- en theaterlessen. Bijvoorbeeld een 
informatieochtend, zelf spelen op de instrumenten, open-lessen en presentaties en concerten. Houdt u voor data deze nieuwsbrief 
en de klassen-nieuwsbrief in de gaten! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voedingscoach: 
Even voorstellen …. Ik ben de nieuwe voedingscoach 
 
Mijn naam is Aafke Buitelaar. Dit schooljaar ga ik de kinderen en hun ouders begeleiden om Lekker Fit te worden en te blijven. 
Gezond eten en bewegen is daarvoor heel belangrijk. Maar wat is dat dan gezond eten en is dat dan ook wel lekker? Of misschien 
hebt u andere vragen over voeding. Ik beantwoord die vragen graag, dus loop eens bij me langs. Ik ben 1x per maand op 
donderdagochtend bij jullie op school aanwezig. 
Ook werk ik als diëtiste op verschillende locaties van HRC Diëtistenpraktijk in Rotterdam. Mijn specialisme is het begeleiden van 
kinderen met overgewicht.  Als kind was ik zelf aan de zware kant en vanaf mijn 12de jaar probeerde ik allerlei diëten uit, natuurlijk 

hielp dat diëten maar even. Pas toen ik gezond ging eten en meer en meer ging sporten, merkte ik dat het minder moeilijk was een 
gezond gewicht te behouden. Sporten zorgde er ook voor dat ik sterker in mijn schoenen stond. Vanuit deze persoonlijke ervaring 
en met de kennis over voeding en bewegen begeleid ik met veel plezier u en uw kind naar een gezonde en actieve leefstijl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All Happy Schools: 
In de maand november doet onze school mee met de landelijke All Happy Schools Challenge. Vier weken lang doen de kinderen en 
leerkrachten uit de midden- en bovenbouw, iedere dag een korte oefening, gestoeld op de principes van meditatie en mindfulness.  
We gaan aan de slag met thema’s als aandacht, bewustzijn en concentratie. Het resultaat? Een beetje meer rust, focus en 
ontspanning.  Om dit resultaat te versterken kunnen ouders thuis ook meedoen. Omdat onze school mee doet kan dat met korting, 
door de code' mijnschooldoetmee ' te gebruiken.  
Kijk voor meer informatie op www.allhappyschools.com  
 

http://www.skvr.nl/Kies_je_cursus/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/rotterdam/
http://www.allhappyschools.com/


Activiteiten ouderkamer: 

Naast het koffiedrinken op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30- 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten. 

  

Datum  Activiteiten 

Maandag 29 oktober 

9.00-11.00 uur 

Taalles 

MenTaal Vitaal 

Woensdag 31 oktober 

9.00-10.30 uur  

Overstap kern 3  

voor ouders van groep 3 

 

Maandag 5 november  

9.00 – 11.00 uur 

Taalles 

MenTaal ViTaal 

Dinsdag 6 november 

9.00-10.00 uur  

Opvoed Party 

 

 

Maandag 12 november 

9.00- 11.00 uur 

Taalles 

MenTaal Vitaal 

Woensdag 14 november 

9.00- 10.300 uur 

Themabijeenkomst “wat kunt u van ons 

verwachten?” 

verzorgd door het wijkteam en onze 

schoolmaatschappelijk werkster  

 

Dinsdag  20 november 

9.00-10.00uur 

Rekenworkshop 

 

 

Woensdag 28 november 

8.45-9.30 uur 

Themabijeenkomst “ Vreedzame school” 

 

 

Vrijdag 30 november 

8.45-9.15 uur 

Directie op de koffie 

 

 


