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2 t/m 13 oktober Kinderboekenweek
2 oktober opening Kinderboekenweek op het plein
4 oktober optreden Zangexpress groep 5 t/m 8
8 oktober Voorleeswedstrijd
10 oktober mini final groep 5/6 en 7/8
11 oktober afsluiting Kinderboekenweek
17 oktober dag van de armoede
18 oktober studiedag  kinderen vrij
21 oktober t/m 25 oktober herfstvakantie
25 oktober Nieuwsbrief
Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder/verzorger interessant
of belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website.
Nieuwe leerkrachten:
Er zijn dit jaar meerdere nieuwe leerkrachten op De Bavokring. Onderaan deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
Jaarkalender:
De jaarkalender laat dit jaar iets langer op zich wachten dan u van ons gewend bent.
Hieronder ziet u alvast een overzicht van de vrije dagen en de vakanties voor het komend schooljaar:

18 okt: studiedag
21 t/m 25 okt: herfstvakantie
6 dec: studiedag
20 dec: vrij
23 dec t/m 3 jan: kerstvakantie
17 feb: studiedag
24 feb t/m 28 feb: voorjaarsvakantie
9 april: Schoolreis
10 apr: Goede vrijdag
13 apr: 2e Paasdag
27 apr t/m 8 mei: meivakantie
21/22 mei: Hemelvaart
1 juni: Pinksteren
19 juni: studiedag
22 juni: studiedag
17 juli: vrij (start zomervakantie)
Schoolgeld:
Zoals eerder aangegeven gaan we het schoolgeld vanaf dit schooljaar via IDEAL innen bij de ouders.
Aanstaande maandag krijgt u een mail van “Wiscollect”. In deze mail vindt u een link naar IDEAL waarmee u de ouderbijdrage kan
voldoen. De ouderbijdrage is €50,- voor leerlingen van groep 1 t/m 7, leerlingen van groep 8 betalen €125,- i.v.m. de werkweek.
Vorig schooljaar is er door een aantal ouders aangegeven dat zij graag meer geld zouden willen storten in het schoolfonds, zodat
er ruimte voor de school komt om activiteiten groter aan te pakken. Een extra bijdrage aan het schoolfonds kunt u overmaken op:
NL97 INGB 0654 0836 30 t.n.v. RVKO 40 BAVOKRING OUDERBIJDRAGE

LOGO300
De woordschatontwikkeling is van groot belang in de algehele taalontwikkeling van een kind. Landelijk zien we een terugloop in het
niveau van woordenschat. Dit heeft direct invloed op de ontwikkeling van begrijpen lezen, rekenen en spelling. Op school doen wij
daarom veel extra op het gebied van woordenschat. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van de methode “LOGO3000”, een
woordenschatmethode voor leerlingen van groep 1 t/m groep 4. Deze methode wordt in de klas gebruikt en heeft daarnaast een
mogelijkheid om thuis te oefenen.
Voor €12,50 per schooljaar kan uw kind online onbeperkt oefenen met dit programma. Uw kind vergroot zijn woordenschat
hierdoor met zo’n 3000 woorden.
Tijdens de koffieochtend op 1 november zullen juf Manon en juf Martine hier meer over vertellen. Wilt u gebruik maken van het
thuisaccount dan mag u dat aangeven bij juf Martine. Zij zal er dan voor zorgen dat uw account geactiveerd wordt.
Mini Final
Op donderdag 10 oktober is de Mini Final voor groep 5/6 en 7/8.
De Mini Final wordt gespeeld bij:
Sportcomplex Toepad
Kralingsezoom 100
3063 NC Rotterdam
De leerlingen zullen vanuit school naar het sportcomplex reizen met de tram. Uw kind heeft die dag een OV-chip kaart nodig.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag in sportkleding en op sportschoenen naar school komt?
Groep 5/6 start om 09.00 met hun wedstrijden, groep 7/8 start om 13.00 uur en is om 16.00 uur klaar. De leerlingen van groep 7/8
zijn deze dag later thuis dan gebruikelijk.
Sporten
De Bavokring is een LekkerFit! school en biedt leerlingen de mogelijkheid om op
maandag en vrijdag na schooltijd te sporten bij een judo- en/of dansvereniging.
Van beide verenigingen zijn de afgelopen en de komende weken proeflessen tijdens de gym.
Op maandag is er na schooltijd dans voor leerlingen van dansschool Got2Groove.
Kijk voor meer informatie op http://got2groove.nl/
Op vrijdag is er na schooltijd judo van John van Eerdenbug.
Kijk voor meer informatie op http://www.budosportjohnvaneerdenburg.nl/
U kunt uw kind aanmelden voor de lessen bij de trainer die op maandag en vrijdag aanwezig is. Mocht de betaling een probleem
zijn dan kunt u via juf Hafida of juf Martine het Jeugdsportfonds aanvragen. Kijk of u hiervoor in aanmerking komt op
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
Op zaterdagochtend geeft meester Tom speciale peuter- en kleuter gymlessen in de gymzaal op school. Dit gaat via de organisatie
Playfit. Op de website kunt u het aanbod bekijken en een proefles aanvragen http://playfit.nl/
Kinderboekenweek:

Nog even en het is het is alweer Kinderboekenweek!
De Kinderboekenweek is van
2 t/m 13 oktober 2019.
Het thema is Vervoersmiddelen
en het motto is Reis mee!
Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De Kinderboekenweek gaat over vervoersmiddelen.
Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek
de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en
zeil de wereld rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven en met een boek kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. Van
een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal.
Activiteiten naar aanleiding van de Kinderboekenweek op De Bavokring.
We openen de Kinderboekenweek met de hele school op woensdag 2 oktober om 08.30 uur op het schoolplein, iedereen is daarbij
van harte welkom (de groepen 5 hebben gewoon zwemles en openen de Kinderboekenweek als ze terugkomen in hun eigen klas).
Dinsdag 8 oktober wordt bekend gemaakt wie de tekenwedstrijd van de groepen 1, 2 en 3 heeft gewonnen. De winnaars van deze
tekenwedstrijd krijgen een prijsje (en natuurlijk de eeuwige roem).

Voor de groepen 4 t/m 8 is er die dag weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd. De winnaar of winnares van de voorleeswedstrijd uit
groep 7 of 8 mag door naar de voorleeswedstrijd in de Centrale Bibliotheek Rotterdam om daar onze school te vertegenwoordigen
(in januari/februari 2020). Ook komt op dinsdag 8 oktober de brandweer langs.
De groepen 1 t/m 3 bedenken met de klas een brandende vraag en stellen die tijdens hun bezoekje aan de brandweerauto. Voor
de groepen 4 t/m 8 staat er vanaf de opening van de Kinderboekenweek een “brandende vragen box’’ bij meester Henk. Hier
kunnen de leerlingen een vraag die zij willen stellen aan de brandweer inleveren. Dit kan t/m vrijdag 4 oktober. De winnaar van de
beste vraag wordt maandag 7 oktober bekend gemaakt. De winnaar mag deze vraag zelf komen stellen en mag vervolgens de
brandweerauto bekijken en natuurlijk een foto maken met de brandweer.
Vrijdagmiddag 11 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek:
iedere groep laat dan zien waaraan zij hebben gewerkt, dit in de vorm van een toneelstukje, een lied, een gedicht, een verhaal
o.i.d.
Hieronder vindt u het rooster van de afsluitingen, u bent van harte welkom om hierbij te komen kijken!
12.30 uur t/m 13.15 uur groepen 1 en groepen 2
13.15 uur t/m 14.00 uur groepen 3 en groepen 4
14.00 uur t/m 14.30 uur groepen 5 en groep 6
14.30 t/m 15.00 uur groepen 7 en 8

We zijn op zoek naar ouders die in de Kinderboekenweek willen voorlezen in de klassen. Bent u enthousiast? Meld
uzelf dan bij de leerkracht van de groep waar u voor wilt lezen en plan samen een datum en tijd in!

Achterdeur:
De achterdeur bij het kleuterplein is tijdens schooltijd gesloten en zal tijdens schooluren niet geopend worden i.v.m. de veiligheid.
Wanneer u na 08.30 uur op school komt kunt u via de hoofdingang bij de Willem Ruyslaan naar binnen.
Wij hopen op uw begrip.
Mobiele telefoons:
Steeds meer leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Hierover hebben wij de volgende afspraken:
Bij het betreden van het schoolgebouw wordt de telefoon uitgeschakeld.
Tijdens de pauzes blijven de telefoons in de klas of tas.
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de telefoon. Het is een eigen keuze om de telefoon mee
te nemen. Inleveren bij de leerkracht mag, maar is geen garantie om dit te voorkomen.
Skateweek:
In de herfstvakantie wordt er een ‘Skateweek’ georganiseerd door Skateboardschool Rotterdam.
Leeftijd: Vanaf 6 jaar
Data: maandag 21 oktober, dinsdag 22 oktober, woensdag 23 oktober
Tijd: 09.30 – 12.30 uur
Locatie: Piekstraat 45 – Rotterdam
Voor meer informatie kijk op https://www.skatedays.nl/rotterdam
Activiteiten ouderkamer:
Naast het koffiedrinken op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten
gepland.
Al deze activiteiten kunt u vinden in de bijlagen van deze nieuwsbrief. Een overzicht van de activiteiten vindt u ook in de
ouderkamer en op het whiteboard bij de hoofdingang.

Even voorstellen:
Ik ben Katie Verruijt en woon in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik ben getrouwd
met Lennart en ben moeder van Lars. Ik houd van wandelen, fietsen en eropuit
gaan met mijn man en zoontje. Dit schooljaar werk ik op woensdag, donderdag
en vrijdag in groep 2 B samen met juf Marjolijn. Kom gerust even langs om verder
kennis te maken en elkaar beter te leren kennen!’

Hi! Mijn naam is Sanne Boer, ik ben 27 jaar en ben
dit schooljaar gestart als leerkracht groep 6 en
directieondersteuner op De Bavokring. Ik hou van weetjes over het brein (van kinderen), goede
gesprekken (met kinderen, ouders en collega’s) en het ontwerpen van nieuwe lessen/activiteiten.
Dankzij mijn master Onderwijskunde zal ik mij dit jaar nog meer gaan verdiepen in beleidsvorming en
coaching. Met veel nieuwsgierigheid en enthousiasme zal ik aan de slag gaan met het vertalen van de
visie van de Bavokring naar de praktijk. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag.

Hallo allemaal, mijn naam is Anne Jansen. Sinds dit schooljaar werk
ik met veel plezier op De Bavokring. Ik heb een aantal jaar in
Amsterdam en Brabant gewerkt. In mijn vrije tijd ben ik veel in de sportschool te vinden. Ik houd
van muziek, dansen, Formule 1 kijken en koken. Ik voel me erg welkom op De Bavokring en hoop
er een leuk jaar van te maken met iedereen. Groetjes, Anne.

Hi, allemaal, mijn naam is Irma Knuistingh Neven en ik geef
dit jaar les aan groep 6. Dit doe ik samen met juf Luka en juf
Sanne. Ik werk van maandag t/m woensdag. Ik heb na het
behalen van een master orthopedagogiek een paar jaar voor de
klas gestaan op een school in het Oude Noorden. Daarna hebben ik en mijn vriend bijna 8 jaar
in het buitenland gewoond (Australie en Zwitserland). Nu ons dochtertje is geboren zijn we heel
blij om weer in Nederland te wonen. Ik heb heel veel zin om op De Bavokring aan de slag te
gaan! Tot ziens op De Bavokring.

Hallo!
Mijn naam is Marjolijn Brouwer, ik ben 42 jaar en samen met mijn man en 2 zoons
woon ik in Rotterdam Kralingen. Ik werk nu al bijna 20 jaar met heel veel plezier in het
basisonderwijs. Vanaf dit schooljaar sta ik op maandag & dinsdag voor groep 2b op de
Bavokring. Inmiddels zijn we al weer 4 weken op weg. Ik heb veel zin om dit
schooljaar de Bavokring beter te leren kennen en daarbij natuurlijk ook de leerlingen
en ouders. We gaan er een leuke en leerzame tijd van maken!

Mijn naam is Michael Scholten, ik woon in Capelle aan de IJssel en ga al 23 jaar sportief door
het leven. Van hardlopen (Marathons) tot wake boarden/snowboarden in mijn vrije tijd. Ik heb
daarom ook een sportopleiding gedaan voor gymleraar. Nu ga ik dit jaar lekker aan de slag als
gymleraar op de basisschool en in het voorgezet onderwijs. Zo hoop ik andere kinderen te
kunnen motiveren om te gaan sporten.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Claudia van der Ham, en sinds dit schooljaar werk ik met veel plezier op
De Bavokring samen met juf Laura in groep 1A. Op maandag, dinsdag en vrijdag sta ik
voor deze leuke groep. Samen met mijn man en mijn 2 dochters woon in Capelle aan de
IJssel. Ik houd van lezen, erop uit gaan met mijn gezin, avontuurlijke vakanties en
natuurlijk van het lesgeven aan kleuters. Ik heb het heel erg naar mijn zin op De
Bavokring en kijk uit naar de rest van het schooljaar.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Jordi Lems, ik ben 24 jaar en woonachtig in Maassluis.
Het komende jaar zal ik op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
de gymlessen verzorgen aan de leerlingen van de Bavokring.
De groepen 3 t/m 8 zullen deze lessen gaan volgen.
Zelf ben ik bezig aan mijn laatste jaar van de studie ‘Opleiding tot leraar
Lichamelijke Opvoeding’. Ik hoop deze in januari af te ronden en dan volledig
bevoegd te zijn om de lessen te mogen geven. Voorlopig zal de groepsdocent
bij de lessen aanwezig zijn om mij te ondersteunen.
Ik kijk er enorm naar uit om het komende jaar les te geven op De Bavokring
en ik hoop dat de kinderen het ook naar hun zin hebben tijdens de
gymlessen. Met vriendelijke groet, Jordi Lems
Mijn naam is Ryan Beckers. Op dit moment ben ik bezig met de Pabo-opleiding zij-instroom en
sta ik 2 dagen samen met Juf Joyce voor groep 5a. Als coach cognitief talent heb ik tot afgelopen
jaar plusklas lessen op een basisschool gegeven en meer- en hoogbegaafde kinderen gecoacht
die vastliepen en hierdoor niet lekker in hun vel zaten.
Verder houd ik van wandelen in de natuur, fietsen en tennissen. Het wandelen kan ik uitstekend
combineren met fotograferen, iets dat ik ook heel graag doe. Verder ben ik een echte
boekenwurm en houd ik van gezellig met familie en vrienden samen zijn.

Mijn naam is Kelly Walbeek, ik ben 24 jaar en ik woon in Rotterdam.
In 2004 heb ik de opleiding Onderwijs Assistent afgerond.
Hierna ben ik gaan werken op een basisschool in Curaçao
en later ook weer in Rotterdam. Op dinsdag en vrijdag ben ik werkzaam op de Bavokring
als onderwijsassistent. Hier begeleid ik de leerlingen bij
het lezen en rekenen en ben ik het aanspreekpunt voor
de commissies en de feesten van dit schooljaar.
Ik doe dit met heel veel enthousiasme en plezier!
Op de andere dagen werk ik op het kinderdagverblijf van SKK
op een babygroep met kinderen van 0 tot 2 jaar.

Hoi allemaal,
Ik ben Sylvia Wennekes. Ik ben 52 jaar oud en heb 2 volwassen kinderen.
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op De Bavokring. Hiervoor heb ik ongeveer 18 jaar op obs De Esch
gewerkt. Nu was het tijd voor een frisse, nieuwe omgeving.
Ik heb heel veel zin om dit jaar les te gaan geven aan groep 5b.
Groetjes,
Sylvia

