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Juf Roos
Stakingsdag
Mediatoren presentatie
Themaweken
wereldgodsiensten
Schoolgeld
SKVR
Voedingscoach
Zangexpress, zingen voor de
burgemeester!
Halloween
Inloop/ start van de dag
Mini finals
Ouderkamer november

21 oktober t/m 25 oktober herfstvakantie
28 oktober 08.30 uur presentatie Mediatoren
28 oktober t/m 8 november Themaweek wereldgodsdiensten
6 november Stakingsdag
4 november t/m 8 november Werkweek groep 8
13 november Scholenmarkt groep 8
29 november Nieuwsbrief november 2019
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 Roos
Op woensdag 9 oktober jl. is juf Roos bevallen van een kerngezonde zoon,
genaamd Olivier.
Wij wensen juf Roos, haar man Jasper en Olivier alle goeds samen.
Juf Roos heeft ons laten weten dat ze Olivier snel een keer op school komt laten zien,
zodat alle leerlingen kennis kunnen maken met hem!

Stakingsdag
6 november is uitgeroepen tot nationale stakingsdag in het onderwijs, de school is daarom op deze dag gesloten.
Hoewel wij op dit moment nog niet al te veel hinder ondervinden van het lerarentekort weten wij, dat dit op andere scholen heel
anders is. Eerder sprak de directie hierover met een groep ouders in de ouderkamer. Wij merken als team hoe groot de druk in het
onderwijs is. Daarbij realiseren we ons dat ook wij op elk moment in een schooljaar te maken kunnen krijgen met het lerarentekort
en wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor onze leerlingen. Voor ons reden genoeg om op 6 november de school te sluiten en
van ons te laten horen tijdens de acties die door de RVKO in Rotterdam georganiseerd gaan worden.
De leerkrachten die op 6 november met groep 8 op werkweek zijn, zullen niet aansluiten bij de stakingsacties.

Wij rekenen op uw begrip voor deze stakingsdag.

Mediatoren presentatie
Afgelopen schooljaar zijn we op school begonnen met De Vreedzame school. In het tweede jaar van het Vreedzame School traject
is er een belangrijke plek gereserveerd voor mediatie. Mediatie is bemiddeling bij een conflict. Alle leerlingen op school leren wat
mediatie is. Daarnaast wordt er een groep leerlingen opgeleid om de rol van mediator te kunnen vervullen binnen de school.
Voor de herfstvakantie hebben juf Michelle en juf Kristel daarom samen met Leonie de Lavoir van het CED, 10 mediatoren van
groep 7 en 8 opgeleid. Deze mediatoren gaan dit schooljaar een grote rol spelen bij het oplossen van conflicten tussen leerlingen.
Wanneer het leerlingen niet lukt om zelf hun conflict op te lossen, kunnen zij de hulp inschakelen van de mediatoren. Deze
mediatoren zullen de leerlingen dan proberen om a.d.h.v. vastgesteld stappenplan tot een win-win oplossing te komen van het
conflict. Binnen de Vreedzame School is het heel erg belangrijk dat de leerlingen zelf een verantwoordelijkheid hebben in het
klimaat van de school. Mediatie is hier een concrete uitwerking van.
Maandag 28 oktober om 08.30 uur zullen wij de nieuwe mediatoren van De Bavokring aan u voorstellen op het grote plein.
Tijdens dit feestelijke moment zullen de mediatoren voorgesteld worden aan alle leerlingen en ouders van de school en
ondertekenen zij een overeenkomst waarmee ze beloven zich in te zetten voor alle leerlingen van de school. Wij hopen dat u erbij
bent!
Themaweken wereldgodsdiensten:
Van maandag 28 oktober t/m vrijdag 8 november wordt er in de hoogste groepen gewerkt rondom het thema
‘Wereldgodsdiensten’. Aan de hand van speciale leskoffers wordt in elke groep een godsdienst belicht en besproken. Aan het eind
van deze lessen wordt het project afgesloten met een bezoek van of aan het gebedshuis.
Groep 5: Jodendom > datum nog niet bekend
Groep 6: Christendom > 5 november wordt door groep 6 de Lambertuskerk bezocht.
Groep 7: Islam > datum nog niet bekend
Groep 8: Hindoeïsme > datum nog niet bekend
Via de betreffende groepsleerkrachten wordt uw hulp gevraagd om deze bezoeken te begeleiden.

Schoolgeld:
Behoorlijk wat ouders hebben het schoolgeld al betaald of een betalingsregeling afgestemd met de directie.
Zoals eerder aangegeven gaan we het schoolgeld vanaf dit schooljaar via IDEAL innen bij de ouders.
Onlangs heeft u een mail van “Wiscollect” gekregen. In deze mail vond 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

Mocht u de mail van Wiscollect niet ontvangen hebben dan kan het zijn dat deze in het postvak “ongewenste mail” terecht is
gekomen.
SKVR:
SKVR - Kunstlessen op de Bavokring
Ook dit jaar krijgen de kinderen van de Bavokring weer wekelijks muziek-, dans- en theaterlessen van de SKVR. In de muzieklessen
van ‘ieder Kind een Instrument’ (groep 1 t/m groep 6) leren de kinderen spelenderwijs muziek maken. In groep 5 en 6 krijgen zij
zelfs instrumentles op viool en gitaar!
De kleuters hebben ook dans en theaterles. En ook groep 7 en 8 krijgen wekelijks theaterles.
Na school
Het is via de SKVR ook mogelijk om na schooltijd muziek te maken, te dansen of theaterles te volgen!!
Voor meer informatie over lesmogelijkheden kijkt u op www.skvr.nl/Kies_je_cursus/
(Voor huishoudens met een laag inkomen kan het lesgeld worden vergoed door het Jeugd Cultuurfonds. Voor informatie kunt u
terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker Mireille de Zeeuw en kijkt u op www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/rotterdam/
Voor ouders!
Dit schooljaar organiseren we op verschillende activiteiten voor ouders m.b.t. muziek-, dans- en theaterlessen. Bijvoorbeeld een
informatieochtend, zelf spelen op de instrumenten, open-lessen en presentaties en concerten. Houdt u voor data deze nieuwsbrief
en de klassen-nieuwsbrief in de gaten!

Voedingscoach:
Even voorstellen …. Ik ben de nieuwe voedingscoach
Mijn naam is Aafke Buitelaar. Dit schooljaar ga ik de kinderen en hun ouders begeleiden om Lekker Fit te
worden en te blijven. Gezond eten en bewegen is daarvoor heel belangrijk. Maar wat is dat dan gezond
eten en is dat dan ook wel lekker? Of misschien hebt u andere vragen over voeding. Ik beantwoord die
vragen graag, dus loop eens bij me langs. Ik ben 1x per maand op donderdagochtend bij jullie op school
aanwezig.
Ook werk ik als diëtiste op verschillende locaties van HRC Diëtistenpraktijk in Rotterdam. Mijn specialisme
is het begeleiden van kinderen met overgewicht. Als kind was ik zelf aan de zware kant en vanaf mijn
12de jaar probeerde ik allerlei diëten uit, natuurlijk hielp dat diëten maar even. Pas toen ik gezond ging
eten en meer en meer ging sporten, merkte ik dat het minder moeilijk was een gezond gewicht te
behouden. Sporten zorgde er ook voor dat ik sterker in mijn schoenen stond. Vanuit deze persoonlijke
ervaring en met de kennis over voeding en bewegen begeleid ik met veel plezier u en uw kind naar een gezonde en actieve
leefstijl.
Zangexpress, zingen bij de burgemeester!
Vrijdag 4 oktober hebben 14 leerlingen van groep 5 t/m 8 gezongen tijdens de
presentatie van het Rotterdams Songbook op het stadhuis. Samen met 3 andere
scholen vormden zij het ‘pop-upkoor’ van Zangexpress. Aan het eind mochten zij
ook nog op de foto met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Het was een
prachtige middag!

Halloween
Op donderdag 31 oktober is het Halloween. Het Halloweenfeest wordt in Nederland steeds
uitbundiger gevierd. Binnen ons lesprogramma is er dit jaar geen speciale Halloweenviering.
Leerlingen die op donderdag 31 oktober echter graag verkleed naar school willen komen
zijn van harte welkom om dit te doen.

Veranderingen inloop/ start van de dag
Na de herfstvakantie zullen er veranderingen doorgevoerd m.b.t. de inloop bij de start van de dag.
Om meer rust te creëren, het te laat komen terug te dringen maar voornamelijk de onderwijstijd optimaal te benutten, worden
deze veranderingen doorgevoerd. Wij rekenen op uw medewerking.
De dagelijkse inloop bij de kleuters komt te vervallen. Op woensdag en vrijdag is er inloop in de kleutergroepen. Op deze dagen
kunt u met uw kind een taal-, reken- of motoriekwerkje doen, wat door de leerkracht wordt klaar gelegd. De inloop is van 8.20 tot
8.30 uur. Daarna zal uw kind alleen of in een groepje verder werken. De overige dagen is er geen inloop meer en daarom ook geen
ouder/kind activiteit.
De leerlingen van groep 3, 4 en 5 mogen door hun ouder/verzorger naar de klas gebracht worden, de leerlingen zullen alleen het
klaslokaal betreden. De leerkracht staat bij de deur om uw kind te ontvangen. De kinderen zorgen zelf dat hun fruit op de goede
plek wordt neergelegd en de waterfles gevuld wordt.
De leerkrachten van groep 3 zullen ouders, middels de nieuwsbrief van groep 3, vragen om op sommige momenten tijdens de
inloop de kinderen te ondersteunen tijdens het lezen.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 zullen zelfstandig naar de klas gaan. Het is niet meer de bedoeling dat ouder/verzorger mee
gaan naar de klas. Mocht u de leerkracht willen spreken dan is het mogelijk hem/haar te mailen. Een korte mededeling kan ook op
een briefje geschreven worden.
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat onze kinderen zelfstandig worden en hun eigen verantwoordelijkheid vergroot wordt.

Mini Final
10 oktober jl. hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan de mini
Final. Ondanks de regen was de mini Final dit jaar weer een groot succes. De
leerlingen hebben heel sportief gespeeld en er werden flink wat prijzen in de
wacht gesleept. De teams en leerlingen die in de prijzen vielen zullen later dit
schooljaar hun titel verdedigen tijdens The Final in Ahoy. Verdere informatie
hierover volgt later.

Ouderkamer november
Naast het koffie drinken op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.
Vrijdag 1 november
8.45-9.15 uur

•

Juf Martine en Juf Manon in de
ouderkamer

•

Kennismaking met de OR

9.15-9.45 uur

Maandag 4 november
9.00-12.00 uur
Dinsdag 5 november
9.00-11.30 uur
Woensdag 6 november
9.00-11.00 uur
GAAT NIET DOOR I.V.M. DE STAKING
Vrijdag 8 november
9.00 uur

Dinsdag 12 november
8.30-9.00
9.00-11.30 uur
Woensdag 13 november
9.00 uur
Vrijdag 15 november
9.00 uur
Dinsdag 19 november
9.00-11.30 uur
Woensdag 20 november
9.00 uur
Vrijdag 22 november
8.45-9.15 uur
9.15 – 10.00 uur

Eerste bijeenkomst “Taalles”
Zevende bijeenkomst “kunstlessen”
Cursus “Omgaan met Pubers”

Bijeenkomst voor groep 7 ouders:
Ouders van groep 7 worden geïnformeerd over
verschillende zaken waar groep 7 op dat moment
mee bezig is (waaronder spelling en rekenen) u krijgt
werkjes mee voor thuis
•
•

Directie op de koffie
Achtste bijeenkomst “Kunstlessen”

Eerste bijeenkomst cursus “Samen gezond en
sterk!” de cursus wordt door een GGD-medewerker
verzorgd
Overstap kern 4 voor de ouders van groep 3
Tentoonstelling van de gemaakte
knutselwerkjes
Tweede bijeenkomst “Samen gezond en sterk!”
•

Juf Martine en Juf Manon in de
ouderkamer

•
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

Dinsdag 26 november
9.00 uur

Bijeenkomst voor groep 6 ouders:
Ouders van groep 6 worden geïnformeerd over
verschillende zaken waar groep 6 op dat moment
mee bezig is (waaronder spelling en rekenen) u krijgt
werkjes mee voor thuis

Woensdag 27 november
9.00 uur

Derde bijeenkomst cursus “ Samen gezond en
sterk!”
•
Juf Martine en Juf Manon in de
ouderkamer
•
Bijeenkomst voor groep 4 ouders:
Ouders van groep 4 ouders worden geïnformeerd
over verschillende zaken waar groep 4 op dat
moment mee bezig is (waaronder spelling en
rekenen) u krijgt werkjes mee voor thuis

Vrijdag 29 november
8.45- 9.15 uur
9.15-10.00 uur

