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2 september start schooljaar 2019-2020
11 september algemene informatiemiddag
13 september spelend leren in de ouderkamer gr 1 t/m 3
16 september t/m 4 oktober startgesprekken
17 september 09.00 uur 1e bijeenkomst kunstlessen in de
ouderkamer
18 september 09.00 uur 1e bijeenkomst cursus “omgaan met
pubers” in de ouderkamer
20 september 08.45 uur IB in de ouderkamer
24 september 09.00 uur 2e bijeenkomst kunstlessen in de
ouderkamer
25 september 09.00 2e bijeenkomst cursus “omgaan met
pubers” in de ouderkamer
27 september Excelsior-Jong PSV 20.00 uur
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.

Een nieuw schooljaar:
De zomervakantie zit erop en we staan met zijn allen aan het begin van een nieuw schooljaar. Wij hopen dat u genoten heeft van
de mooie zomer. Aanstaande maandag gaan de deuren van de school om 08.20 uur weer open. Om 08.30 uur willen de
leerkrachten graag gaan beginnen.
Algemene informatiemiddag
Op woensdag 11 september is er een algemene informatiemiddag gepland. Tijdens deze informatiemiddag geeft de leerkracht van
uw kind informatie over het leerjaar waarin uw kind zit. De informatiemiddag is verdeeld in twee rondes. De eerste ronde is van
12.30 uur tot 13.00 en de tweede ronde van 13.00 uur tot 13.30. Als u meerdere kinderen op school heeft kunt u dus bij twee
leerkrachten langs. Heeft u één kind op school dan is voor u de eerste ronde van 12.30 uur tot 13.00 uur.
Startgesprekken:
Aan het begin van het schooljaar voeren wij startgesprekken met alle ouders en kinderen om elkaar beter te leren kennen. Aan de
deur van iedere klas hangt hiervoor een intekenlijst waarop u aan kan geven wanneer u op gesprek komt. Maandag 9 september
ontvangt u een voorbereidingsformulier van de leerkracht waarmee u samen met uw kind het gesprek kan voorbereiden.
De startgesprekken beginnen op 16 september en lopen tot vrijdag 4 oktober.
Gymleerkracht
Kort voor de start van de zomervakantie liet meester Tom weten dat hij na de zomer aan de slag zou gaan in het voortgezet
onderwijs. In de zomervakantie hebben we daarom flink gezocht naar een geschikte vervanger.
Wij denken deze vervanger gevonden te hebben in meester Jordi. Hij zal vanaf aanstaande maandag de gymlessen verzorgen op
de Bavokring. Meester Jordi werkt van maandag t/m donderdag, wij zijn daarom nog steeds op zoek naar een passende oplossing
voor de vrijdag. Wij gaan ons best doen om deze z.s.m. te vinden, zodat alle groepen drie gymlessen hebben in de week. Wij
houden u op de hoogte van de vorderingen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op maandag de gymspullen (korte broek, T-shirt, gymschoenen met witte zool) meebrengt
naar school, op vrijdag neemt uw kind de kleding weer mee naar huis om te wassen.

Leerplicht/ op tijd komen:
Bij de start van het nieuwe schooljaar worden wij regelmatig gecontroleerd door leerplicht. Zij tellen alle aanwezige kinderen en
kijken bij ons in de administratie. Kinderen die ongeoorloofd afwezig zijn of regelmatig te laat, kunnen vroeg of laat opgeroepen
worden door de leerplichtambtenaar.
Alle leerlingen moeten om 8:30u in de klas zitten. Ze missen een gedeelte van de instructie of inloop wanneer ze later
binnenkomen.
Ook bij veel ziekteverzuim kan leerplicht van ons eisen dat een kind opgeroepen wordt door de schoolarts.
Voor de uitgebreide informatie verwijzen we u naar de website van de gemeente; https://www.rotterdam.nl/werkenleren/leerplicht/

Rust op de gangen:
Om 8:30u beginnen de lessen en moeten de kinderen in het lokaal zijn. Op de gangen blijven ouders regelmatig hangen om nog
even bij te kletsen. Het verzoek om dit in de ouderkamer te doen onder het genot van een kop koffie of thee. De leerkrachten en
kinderen kunnen dan in alle rust de dag beginnen.
Willen de ouders met kinderwagens er op letten om deze niet mee de hal in te rijden. Daar zijn de gangen te smal voor en in
noodgevallen veroorzaakt dit gevaarlijke situaties. Kinderwagens kunt u parkeren bij de ingang van de school en bij slecht weer in
de grote hal bij de voor- en achterdeur.
Vragen aan de directie:
Tijdens een schooljaar heeft u als ouder regelmatig contact met de leerkracht van uw kind(eren). Soms komt het voor dat er iets is
waar de leerkracht u niet verder mee kan helpen en u in gesprek wil met de directie. Dit is natuurlijk altijd mogelijk. Om ervoor te
zorgen dat de directie u zo goed mogelijk kan helpen zijn er vanaf dit schooljaar speciale momenten waarop u bij de directie
terecht kan. In de ochtend is dat van 08.30 uur en 09.00 uur en in de middag tussen 14.30 uur en 15.00 uur. Buiten deze tijden
kan er een afspraak gemaakt worden indien dit nodig is. Daarnaast zal de directie een keer in de maand aansluiten in de
ouderkamer om vragen van ouders te beantwoorden en in gesprek te gaan met elkaar.
Schoolgeld:
Zoals u weet gaan we de ouderbijdrage vanaf dit schooljaar digitaal innen via IDeal. De eerste mail hierover ontvangt u eind
september. Graag willen wij proberen de betalingen voor 1 november binnen hebben, zodat wij de activiteiten zoals Kerst en
Sinterklaas kunnen bekostigen. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor tegemoetkoming vanuit de gemeente. Dat heeft te
maken met een bepaalde inkomensgrens. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de gemeente. De kosten voor dit schooljaar
zijn € 50,- per leerling voor de kinderen uit groep 1 t/m 7. Groep 8 gaat dit jaar in november op werkweek. Voor de kinderen uit
groep 8 betaalt u € 125,- in totaal. Ouders van leerlingen uit groep 8 ontvangen hier komende week een mail over. Een
betalingsregeling kan via de directie afgestemd worden. Niets van u laten horen en niet betalen, kan echt niet. Samen komen we er
altijd uit.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Contactgegevens:
Zijn uw contactgegevens veranderd? Geef dit dan z.s.m. door zodat wij u altijd kunnen bereiken. Controleer ook of er een
noodnummer bekend is bij de school.

Excelsior wedstrijdbezoek
De Bavokring is een officiële Excelsior school, door het schooljaar heen hebben wij daardoor een aantal vaste activiteiten samen
met Excelsior4All. Een van die activiteiten is een wedstrijdbezoek. Dit schooljaar is het wedstrijdbezoek op vrijdag 27 september om
20.00 uur. Als school krijgen wij 50 kaartjes voor deze wedstrijd. Komende week ontvangt u een e-mail over dit wedstrijd bezoek.
Als ouder kunt u één kaartje per kind bestellen en één kaartje voor een begeleider. Als tegenprestatie voor de gratis kaartjes
vragen wij de begeleiders om zich direct op te geven als begeleider bij de sportdag dit schooljaar. Ouders die zich direct opgeven
als begeleider, krijgen voorrang op een kaartje. Let op: OP IS OP!
Nieuwe leerkrachten:
Aan de start van dit schooljaar mogen wij een flink aantal nieuwe collega’s verwelkomen op de Bavokring. De komende periode
zullen zij zich aan u voorstellen via onze Facebookpagina.
De ouderkamer
Activiteiten ouderkamer in september
Naast het koffie drinken op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.
· Vrijdag 13 september van 8.45uur tot 9.15 uur: ouderbijeenkomst “Spelend leren” voor ouders van kinderen van groep 1, groep 2
en groep 3.
· Dinsdag 17 september om 9.00 uur: eerste bijeenkomst “kunstlessen” wordt geleid door Martine Mechelaere, kunstenares. Voor
alle ouders.
· Woensdag 18 september van 9.00 uur tot 11.00uur: eerste bijeenkomst “Cursus omgaan met pubers” voor ouders van pubers (918 jaar).
· Vrijdag 20 september van 8.45 tot 9.15 uur: Bijeenkomst “start van het schooljaar 2019-2020” door onze intern begeleiders
(Martine en Manon). Voor alle ouders.
· Dinsdag 24 september om 9.00 uur: tweede bijeenkomst “kunstlessen”. Voor alle ouders.
· Woensdag 25 september van 9.00 tot 11.00 uur: tweede bijeenkomst “cursus omgaan met pubers”.
Lekker Fit:
Na een heerlijke zomer kijken we weer uit naar een geweldig LekkerFit jaar.
Samen met u willen wij ervoor zorgen dat uw kind(eren) gezonde keuzes leert maken en met veel plezier zowel onder als na
schooltijd beweegt.
Graag willen wij een paar belangrijke zaken onder de aandacht brengen

Trakteren
Afgelopen schooljaar hebben wij ontzettend veel mooie en gezonde traktaties voorbij zien komen. Wij zijn weer erg benieuwd naar
jullie originele en gezonde traktaties voor dit schooljaar. Alle LekkerFit traktaties komen natuurlijk weer op het LekkerFit-prikbord te
hangen.

Waterbeleid
Tijdens de kleine pauze wordt er op onze school al een aantal jaar alleen nog maar water gedronken. Wij zouden het geweldig
vinden als we dit ook in de grote pauze voor elkaar zouden krijgen. Het scheelt u een hoop pakjes en voor de kinderen ongemerkt
heel veel suikerklontjes.

Tussendoorbeleid
De kinderen eten als tussendoortje tijdens de kleine pauze een stuk groenten of fruit.
Wij merken dat dit in de loop der jaren steeds meer een gezonde gewoonte is op de Bavokring.

Vloer gymzaal
Vorig schooljaar heeft de gymzaal een make over gehad. De zaal ziet er nog steeds erg goed uit en dat willen we graag zo houden.
Om de vloer zo mooi te houden vragen wij u om de kinderen gymschoenen mee te geven die voorzien zijn van witte zolen. Dit is
voor het behoud van de vloer ontzettend belangrijk. Het is niet toegestaan om met buitenschoenen op de vloer van de gymzaal te
komen.

LekkerFit activiteiten
Zoals u van ons gewend bent zijn er dit schooljaar weer een hoop sportieve activiteiten die georganiseerd worden vanuit de
LekkerFit commissie. De komende periode houden we op de hoogte van deze activiteiten via deze nieuwsbrief.

