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25 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie
13 en 14 maart rapportgesprekken
15 maart school gesloten i.v.m. stakingsdag
18 t/m 22 maart Lentekriebels
22 maart open dag
28 maart schoolreis
29 maart studiedag leerlingen vrij

-

Juf Nadette groep 34
Juf Manon
15 maart
stakingsdag
geld/schoolreis
Lentekriebels
Roken rondom de
school
Nieuwe namen
kleuterklassen
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.
Juf Nadette groep 3-4:
Per 1 april start juf Nadette als leerkracht voor groep 3-4 op maandag, dinsdag en vrijdag. Samen met juf Luka zal zij de groep tot
aan de zomervakantie draaien. Juf Michelle zal dan voor groep 3-4 en groep 6 ondersteunend aanwezig zijn op de achtergrond.
Even voorstellen…. Nadette Bakker
Beste ouders en kinderen van De Bavokring, mijn naam is Nadette Bakker. Ik ben 21 jaar en ben net afgestudeerd aan de pabo in
Rotterdam. Ik houd van muziek, films en sporten. Ik hockey zelf al 13 jaar en heb ook regelmatig aan kinderen hockeytraining
gegeven. Daarnaast loop ik hard en ga ik naar de sportschool. Verder vind ik het ook leuk om met mijn zus gezellig een dagje
ergens heen te gaan. In de vakanties ga ik graag op reis. Sinds het begin van dit schooljaar werk ik op woensdag en donderdag in
groep 4 op een basisschool in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik ga op maandag, dinsdag en vrijdag in groep 3/4 werken. Ik voel mij
erg welkom op de Bavokring en heb veel zin om aan de slag te gaan!

Juf Manon:
Hallo Allemaal,
Ik wil me graag aan jullie voorstellen.
Na de voorjaarsvakantie start ik op De Bavokring als intern begeleider (maandag, dinsdag, donderdag).
Mijn naam is Manon Korsloot - Wormgoor. Ik ben 52 jaar, ben al 25 jaar gelukkig getrouwd met Mark en we hebben samen een
zoon van 19, Sietse.
Wij wonen nu 20 jaar met veel plezier in Poortugaal. Oorspronkelijk kom ik uit de Achterhoek waar ik ben opgegroeid en mijn
opleiding heb gedaan.
Ik ben 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht in het speciaal basisonderwijs, daarna als schoolbegeleider, intern
begeleider en ambulant begeleider. De laatste 10 jaar was ik vestigingsmanager van EDUCTO, een kindzorgcentrum waar kinderen
onderzocht en begeleid worden op het gebied van leren en gedrag.
En nu ga ik met veel enthousiasme een nieuwe stap zetten op deze fijne school. Ik hoop en verwacht dat ik op De Bavokring kan
bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Natuurlijk met het team, maar ook zeker in overleg en in samenwerking met u,
als ouder, en andere partijen die bij de school betrokken zijn.
Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we er met zijn allen alles aan doen om de kinderen een mooie schooltijd te
geven.
Manon Korsloot - Wormgoor

15 maart stakingsdag:
Op 15 maart is er opgeroepen om te staken voor een beter salaris en nog veel belangrijker, betere arbeidsomstandigheden.
Het lerarentekort loopt op en daarmee ook de druk op mensen die nu in het onderwijs werken. De meerderheid van ons team heeft
aangegeven te gaan staken. Hierdoor zal de school op 15 maart gesloten zijn.
Wij snappen dat dit vervelend is voor de kinderen en ouders, maar hopen op
uw steun. We doen het voor beter onderwijs in de toekomst voor alle kinderen.

Geld/schoolreis:
Op donderdag 28 maart gaan de kinderen op schoolreis. Helaas is er nog niet voor alle kinderen betaald.
Indien wij niet voor 28 maart het schoolgeld binnen hebben, kan uw kind niet mee en blijft op school. Wij hebben onvoldoende
financiële middelen om het voor u betalen en krijgen hiervoor vanuit de overheid geen geld voor. Schoolreisjes worden betaald
vanuit oudergelden. Wij hopen dat alle kinderen mee kunnen.
Per kind betaalt u €50,- voor een heel schooljaar. Kinderen die na 1 januari gestart zijn €30,-. Dit kunt u contant betalen bij de
directie of overmaken op NL97 INGB 0654 0836 30 onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

Lentekriebels:
Van 18 t/m 22 maart is er landelijk de week van de lentekriebels. Deze week krijgen alle kinderen iedere dag een les vanuit de
methode “Kriebels in je buik”. Dit is een digitale lesmethode over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Uiteraard krijgt iedere
leeftijdsgroep les over een onderwerp dat past bij de leeftijd. In de onderbouw zal het bijvoorbeeld gaan over houden van. Dit kan
zijn houden van je ouders, een knuffel of een huisdier. In de bovenbouw gaat het in de hoogste groepen al echt over lichamelijke
veranderingen, relaties en seksualiteit. Vanuit de overheid zijn wij verplicht om dit aan kinderen mee te geven. Wij staan hier
volledig achter omdat we kinderen weerbaar willen maken voor als ze de puberteit ingaan zodat ze verstandige keuzes kunnen
maken in relaties en seksualiteit. Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen hier vroegtijdig in onderwezen worden, verstandige
keuzes maken op latere leeftijd en de kans veel kleiner is dat ze door onverstandige keuzes in de problemen raken.
Juf Hafida zal in de ouderkamer hier meer informatie over geven.

Roken rondom de school:
Als Lekker Fit! school stimuleren wij gezond gedrag bij onze kinderen. Iedereen weet hoe schadelijk het is om te roken. Wij
verlangen dan ook van alle ouders en personeelsleden binnen onze school en op ons schoolplein voorbeeldgedrag.
Het is dan ook niet toegestaan om op ons schoolplein te roken. Ook niet het uitdrukken/ weggooien van een sigaret op het plein.
Kleine kinderen gaan hiermee spelen. Wilt u buiten de hekken roken en erop letten dat peuken niet op het plein belanden.
Daarnaast is een grote groep rokende ouders langs ons plein geen reclame voor de Lekker Fit! school. Buiten ons plein kunnen wij
niets verbieden, maar wij vragen u wel hier rekening mee te houden. Een positief beeld van onze school voor buitenstaanders is in
ieders belang.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Nieuwe namen kleuterklassen:
De kleutergroepen krijgen een nieuwe naam. Dit zodat de kinderen een betere herkenning hebben wanneer ze als groep
aangesproken worden of geroepen worden op het schoolplein.
Instroom = de walrussen
Groep 1= de dolfijnen
Groep 1-2 = de pinguïns
Groep 2 = de schildpadden
Activiteiten ouderkamer:
Naast het koffie drinken op de maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.

Elke maandag van 8.45 uur tot 11.45uur : Nederlandse taalles in de teamkamer

Elke dinsdag van 8.45 uur tot 9.30uur : Sportles onder drie begeleidsters in de gymzaal

Vrijdag 8 maart om 9.00 uur: Rekenworkshop voor alle ouders

Maandag 11 maart om 9.00uur: overstap kern 9 voor ouders van groep 3.

