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Agenda:

20 december 2018

-

-

21 december start de kerstvakantie.
7 januari weer naar school.
24 januari t/m 1 februari Nationale voorleesdagen.
23 januari voorleesontbijt.
29 januari Studiedag lln. vrij

-

Vertrek juf Elles
Mobiele telefoons
Nieuwe SMW’er
Voorleesontbijt
Fijne feestdagen en
een gelukkig
nieuwjaar
Rectificatie
ouderkalender
Ouderhulp
De ouderraad
Vuurwerkbrillen
Activiteiten
ouderkamer

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.
Vertrek juf Elles:
Het afgelopen jaar is voor juf Elles een zwaar jaar geweest. Gelukkig is ze lichamelijk hersteld, maar voor haar volledige herstel is
nog een lange weg te gaan. Hierdoor heeft ze besloten om een andere invulling te geven aan haar werk en ook om minder te gaan
werken. Ze zal per 1 februari gaan werken voor de hoogbegaafdenklas van de RVKO in Terbregge.
Wij gunnen haar deze stap en wensen haar al het beste voor de toekomst. Natuurlijk zullen wij ook stilstaan bij haar afscheid.
Op dit moment staat er een vacature uit om een opvolger te werven.
Mobiele telefoons:
Per direct hebben wij de volgende schoolafspraak over mobiele telefoons bij leerlingen.
Mobiele telefoons blijven thuis. Wanneer kinderen deze van u toch moeten meenemen i.v.m. bereikbaarheid na schooltijd, leveren
ze deze om 8:30u in bij de leerkracht. Die bewaart deze in een afgesloten bureaulade. Na schooltijd krijgen ze deze terug. Indien
wij onder schooltijd een leerling zien met een mobiele telefoon, nemen wij deze in beslag en moet u deze als ouder ophalen. Het
kind krijgt de telefoon dan niet van ons terug.

Nieuwe schoolmaatschappelijk werker:
Ik ben Lisette Janse en zal vanaf januari bij jullie school betrokken zijn als schoolmaatschappelijk werker.
Sinds september 2018 werk ik voor Dock en daarvoor heb ik van alles gedaan.
In de zorg, in het onderwijs en op het kinderdagverblijf / BSO.
Daarnaast ben ik heel gelukkig met mijn twee papegaaien en maak ik theaterproducties met mijn eigen stichting.
Voorleesontbijt:
Woensdag 23 januari is weer het Nationale Voorleesontbijt. Dit houdt in dat er op school wordt ontbeten terwijl er voorgelezen
wordt door groep 8. In de groepen 1 tot en met 7 staat een ontbijt klaar, groep 8 eet in deze groepen mee. In de tweede week na
de kerstvakantie komt er een lijst op de deur te hangen met de vraag welk eten of drinken u de 23e mee wilt nemen. Alle kinderen
mogen op deze dag in pyjama naar school toe komen. Op 23 januari hoeven de kinderen dus niet thuis te ontbijten.
Wij kijken er naar uit!

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar:
Wij willen u bedanken voor het vertrouwen en samenwerking het afgelopen jaar. Samen met u maken we het onderwijs voor onze
kinderen. Wij wensen iedereen fijne en warme feestdagen toe en samen gaan we er een mooi 2019 van maken.

Rectificatie ouderkalender:
In de ouderkalender staan open lessen vreedzame school gepland voor 21 t/m 25 januari. Als het goed is heeft u de mogelijkheid
gehad om in de afgelopen twee weken een les bij te wonen.
De open lessen in januari komen te vervallen aangezien ze ook samenvallen met de voorleesweken.
Ouderhulp:
Wij willen alle ouders die geholpen hebben, bedanken voor hun hulp tijdens Sinterklaas en Kerst op school. Dankzij jullie hulp
verlopen deze feestdagen een stuk makkelijker.
De ouderraad:
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op
de Bavokring georganiseerd worden.
Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage
wordt geïnd en beheerd door de penningmeesters van de ouderraad.
De OR van de Bavokring bestaat uit 8 leden:
Voorzitter Danielle (moeder van Phael en Rayshee`lee)
Medevoorzitter Leyla (moeder van Avin & Zenan)
Nathalie (moeder van Nathan & Jeremy)
Alida (moeder van Jazz)
Penningmeester Ikram (moeder van Isra)
Penningmeester Salima (moeder van Amin & Meriam)
Alexandra (moeder van Leonard & Lorena)
Edith (moeder van Ridinho)
Wij hebben 12 commissies:
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Sportdag
Schoolfotograaf
Schoolreisje
Multicultifeest
Avond 4daagse
Picknick
Afscheid groep 8
Luizencontrole
Zijn er vragen of punten die aangedragen dienen te worden voor één van de vergaderingen dan kunnen jullie terecht bij de
voorzitter of medevoorzitter.
Wilt u wel betrokken zijn bij de verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook.
Voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden georganiseerd zijn altijd hulpouders nodig. Alle hulp is
welkom! Ieder beetje helpt.
Alvast hele fijne feestdagen & een gelukkig, liefdevol en gezond 2019!

Vuurwerkbrillen:
Oud en nieuw staat weer voor de deur. Op school hebben alle kinderen in de onderbouw een vuurwerkbril gekregen. Uit onderzoek
blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers kinderen zijn met oogletsel. Meestal door vuurwerk van anderen. De gemeente
Rotterdam deelt daarom vuurwerkbrillen uit. Wij hopen dat iedereen veilig geniet van het vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Activiteiten ouderkamer:
Naast het koffie drinken op de maandag, dinsdag ,woensdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.
Maandag 7 januari
Start taalcursus “Tel mee met Taal”
9.00 -12.00 uur
Vrijdag 11 januari
9.00 uur

Rekenworkshop voor alle ouders

Dinsdag 15 januari
9.00 uur

Bijeenkomst voor groep 5 ouders:
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

Maandag 21 januari
9.00 uur

Overstap kern 7 voor groep 3 ouders

Dinsdag 22 januari
8.45uur

Eerste les Crea lessen voor de ouders

Woensdag 23 januari
8.45 uur

Themabijeenkomst “Geldzaken” door Dock
voor alle ouders

Vrijdag 25 januari
8.45 uur

Directie op de koffie

Maandag 28 januari
9.00 uur

Bijeenkomst voor groep 4 ouders :
Ouders van groep 4 worden geïnformeerd over
verschillende zaken waar groep 4
op dat moment mee bezig is (waaronder spelling en
rekenen) u krijgt werkjes mee voor thuis

Zie bijlage nieuwsbrief crea-lessen

