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Sinterklaasviering
Schoolgeld
Nieuwe collega’s
Babyluierproject
ZangExpress Pop-up
koor
Kerstviering
Te laat komen
Activiteiten in de
ouderkamer
Rudolph rent zich rot
SISA

5 december sinterklaasviering
6 december studiedag
7 december ZangExpress Pop-up koor
19 december kerstdiner
20 december kerstviering
21 december t/m 6 januari kerstvakantie
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.

Sinterklaasviering:
Op donderdag 5 december vieren wij Sinterklaas op school. Wij hopen natuurlijk dat Sinterklaas ook dit jaar weer tijd heeft om de
kinderen van de Bavokring te bezoeken. Om 8:30 uur verzamelen we daarom met zijn allen op het plein in de hoop dat wij de Sint
en zijn pieten daar kunnen verwelkomen.
De leerlingen zijn op 5 december om 15.00 uur uit. Op 6 december zijn de leerlingen vrij.

Schoolgeld:
Behoorlijk wat ouders hebben het schoolgeld al betaald of een betalingsregeling afgestemd, dank daarvoor.
Helaas nog niet iedereen! De kosten voor dit schooljaar zijn € 50,- per leerling voor de kinderen uit groep 1 t/m 7.
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.
Wanneer u financiële ondersteuning nodig heeft verwijzen wij u door naar https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-tevragen/ of loop bij de directie langs voor een betalingsregeling.
Niet betalen is geen optie, we kunnen altijd een regeling treffen.
Zonder uw bijdrage kunnen wij activiteiten als Sinterklaas, schoolreis, werkweek etc. niet bekostigen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Nieuwe collega’s
Vanaf komende week hebben wij er een nieuwe leerkracht bij op school. Meester Maarten zal op dinsdag, woensdag en donderdag
de gymlessen verzorgen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Daarnaast zal de meester overige LekkerFit! taken voor zijn rekening
nemen.
Zoals u weet gaat juf Joyce vanaf 12 december met zwangerschapsverlof. Meester Wouter neemt tot de kerstvakantie fulltime
groep 5 over. Na de kerstvakantie komt er voor groep 5 een nieuwe leerkracht. Juf Melanie zal fulltime groep 5 overnemen tot juf
Joyce terug is van haar verlof, daarna draaien zij samen groep 5.

Babyluierproject:
In samenwerking met de Lambertuskerk houden wij een adventsactie.
Bij het babyluierproject worden wegwerpluiers ingezameld voor gezinnen
die aangesloten zijn bij de voedselbank.
U kunt de luiers inleveren bij juf Hafida in de ouderkamer.
Bedankt voor uw hulp!

ZangExpress Pop-up koor
Op 7 december ontsteekt Burgemeester Aboutaleb traditiegetrouw de lichtjes van de kerstboom aan de Coolsingel.
Van 17.00 uur tot 18.00 uur zal een groep leerlingen van de Bavokring deel uitmaken van een pop-up koor van 300 Rotterdamse
leerlingen. Samen met juf Ellen zijn zij de afgelopen weken al flink aan het oefenen op de liedjes.
Komt u ook kijken en luisteren naar dit fantastische koor? Kijk voor mijn informatie op
http://www.winterwelkomrotterdam.nl/kerstboom/
Kerstviering:
Op woensdag 18 december en donderdag 19 december vindt de jaarlijkse kerstviering plaats. Dit schooljaar is het kerstdiner op
woensdagavond en is de schoolviering op donderdagochtend. De schoolviering zal net als vorig schooljaar plaatsvinden in de
Lambertuskerk. Wij hopen dat we met een grote groep ouders/verzorgers, opa’s en oma’s deze viering kunnen beleven.
In de voorbereiding op het Kerstfeest is er een aantal data en tijden van belang. Wilt u deze noteren?
- 10 december om 09.00 uur:
- v.a. 11 december:
- 17 december:
- 18 december:

- 19 december:

Kerstdiner!

De school wordt versierd in het thema Kerstmis. Alle ouderhulp is welkom!
Inschrijven voor het kerstdiner. Geeft u op de kerstboom op de klassendeur
aan wat uw kind(eren) meebrengen tijdens het kerstdiner?
Alle kinderen nemen een bord, beker en bestek mee (voorzien van hun naam)
17.45 uur deuren open
18.00-19.00 uur kerstdiner in alle groepen
17.30-19.30 uur ouderbijeenkomst/ kerstmarkt op het plein

Schoolviering! 10.10 uur vertrek vanaf school (lopend) naar de Lambertuskerk (Oostzeedijk
Beneden 1-3)
10.30 uur aanvang schoolviering in de Lambertuskerk
11.15 uur einde schoolviering, teruglopen naar school, middagprogramma op school
13.00 uur de kerstpullen worden opgeruimd. Alle ouderhulp is welkom!
15.00 uur kinderen naar huis, start kerstvakantie!

Te laat komen:
Helaas merken wij te vaak dat we niet om 8:30u kunnen beginnen. Kinderen en ouders staan nog op de gang of komen zelfs na
8:30 uur de school/klas binnen. Alle groepen moeten om 8:30 uur starten. Wanneer we dagelijks 5 minuten later starten dan is dat
25 minuten verloren onderwijstijd per week. Samen willen we het beste resultaat en onderwijs voor onze kinderen, dan is het
zonde dat ze onnodig lestijd missen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om 8:30u in de klas is? Wanneer een kind te laat in de klas is ontvangt hij/zij een brief die door
de ouder/verzorger ondertekend dient te worden. Bij structureel te laat komen zullen wij leerplicht inschakelen.
Hopelijk hoeft het niet zover te komen.
Activiteiten ouderkamer:
Naast het koffie drinken op de maandag, dinsdag ,woensdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.
Maandag 2 december
9.00-12.00 uur
Dinsdag 3 december
9.00 uur
Woensdag 4 december
9.00-11.30 uur
Maandag 9 december
9.00-12.00 uur
Dinsdag 10 december
9.00-10.00uur
Woensdag 11 december
9.00-11.30 uur
Vrijdag 13 december
8.30-11.00 uur
Maandag 16 december
9.00-12.00 uur
Woensdag 18 december
9.00-11.30 uur

taalles
Overstap kern 5 voor de ouders van groep 3
vierde bijeenkomst cursus “ Samen gezond en
sterk!”
taalles
Voorlichting over VoorleesExpress
vijfde bijeenkomst cursus “ Samen gezond en
sterk!”
Met elkaar ontbijten (iedereen neemt wat lekkers
mee)
taalles
zesde bijeenkomst cursus “ Samen gezond en
sterk!”

Kerstviering voor ouders!
Woensdag 18 december is van 17.45 tot 19.00 uur het Kerstdiner voor de kinderen. Terwijl zij genieten in de klas, kunt u als ouder
aansluiten op het grote plein bij de kerstmarkt. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de knutselwerkjes van uw
kind(eren) bewonderen en zelfs kopen! Het geld wat opgehaald wordt tijdens de kerstmarkt komt ten goede aan activiteiten voor
de leerlingen op school. Om 19.00 uur kunt u uw kind(eren) ophalen in de klas.
Laten we er met zijn allen een gezellige avond van maken.

Rudolph rent zich rot:
Ook dit jaar kijken we er weer naar uit om het leukste spel van het jaar te spelen, namelijk ‘Rudolph rent zich rot’!
Het spel heeft twee doelen: allereerst is het belangrijk om veel plezier met elkaar te maken en daarnaast speel je ook nog eens
voor een goed doel!
Om genoeg deelnemers te krijgen hebben wij jullie support hard nodig.
Voor wie?
Rudolph rent zich rot is een spel voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Goed om te weten!
Promoot ‘Rudolph rent zich rot’ bij uw kind(eren).
De kinderen kunnen zich bij juf Ellen (groepsleerkracht van groep 4) inschrijven. Inschrijvingen worden alleen gedaan bij
directe betaling van minimaal €2,-.
Minimaal 15 deelnemers en maximaal 20 per dag, dus wees er snel bij!
Kom zelf ook gezellig langs, mag vooral in kerstoutfit!!
Wanneer?
Dinsdag 10 december van 15.15 uur tot 16.15 uur
Woensdag 11 december van 12.30 uur tot 13.30 uur
Donderdag 12 december van 15.15 uur tot 16.15 uur
Dinsdag 17 december van 15.15 uur tot 16.15 uur
Waar?
De grote gymzaal.
Inschrijven
Om mee te kunnen doen aan Rudolph rent zich rot moet uw kind zich inschrijven op 2 of 3 december bij juf Ellen in het lokaal
(groep 4). Na schooltijd.
LET OP: Inschrijfkosten €2,- zonder betaling geen inschrijving.
Per keer kunnen er maximaal 20 leerlingen meedoen aan het spel. VOL=VOL
Voor vragen kunt u terecht bij juf Ellen of juf Kristel
SISA
SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind of jongeren (0-23 jaar).
Met een signaal in SISA maak je duidelijk dat je zorgen hebt om een leerling of dat je ondersteuning biedt. In SISA staat geen
inhoud, alleen de naam, geboortedatum en het geslacht van het kind. Als blijkt dat er meerdere organisaties gelijktijdig betrokken
zijn bij een kind of gezin, kan er snel samengewerkt worden. Ook binnen het onderwijs is het belangrijk om signalen af te geven,
om te laten zien dat je betrokken bent bij een leerling en om erachter te komen of er nog andere organisaties betrokken zijn.
Wij zullen als school, als er een derde persoon betrokken is bij het onderwijs van uw kind, de zorg registeren middels SISA. Zoals u
hierboven kunt lezen, bevordert dit een snelle samenwerking tussen de verschillende partijen. Denk bij derden aan PPO, logopedie,
speltherapie, cesartherapie, wijkteam en dergelijke.

Omgaan met elkaar
De laatste tijd merken wij dat leerkrachten steeds vaker te maken krijgen met boze en soms verbaal agressieve ouders. Het kan
natuurlijk voorkomen dat er een situatie is op school waarbij u vragen heeft aan de leerkracht of het niet eens bent met een
beslissing van de school. Wij gaan hierover graag met elkaar in gesprek op een gepaste manier.

Wat verwachten wij hierin van ouders?
Wij vinden het heel belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd
voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Hiertoe zijn onderstaande punten van belang:
Wij verwachten dat ouders:
• Zich op de hoogte stellen van de schoolregels en deze onderschrijven.
• Respect tonen naar teamleden, leerlingen en andere ouders van de school.
• Zich niet op discriminerende wijze uitlaten over teamleden en/of leerlingen.
• Hun kinderen op tijd en verzorgd op school komen. • Belangstelling tonen voor de schoolprestaties van hun
kind(eren). • Bereid zijn om samen met de leerkracht te zoeken naar en werken aan oplossingen voor problemen met hun
kind op school.
• Aanwezig zijn op ouderavonden en rapportbesprekingen.
• Vragen en problemen zoveel mogelijk bespreken met de direct betrokken leerkracht, eventueel samen met een directielid.
• De school tijdig op de hoogte stellen van geoorloofd schoolverzuim, of de reden van te laat komen.
• Hun kind niet buiten de reguliere vakanties om thuis houden, buiten de redenen die vermeld staan in de folder ‘Extra
verlof, wanneer heeft mijn kind er recht op’ en waar de directie 6 weken van tevoren over geïnformeerd is.
• De ouderbijdrage tijdig betalen, of indien dit problemen geeft de school/ouderraad hiervan in kennis stellen zodat naar een
oplossing gezocht kan worden.
• Pesterijen of vormen van ongewenste seksuele intimidatie melden bij de contactpersoon van de school (zie
klachtenprocedure).

