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Agenda:

27 november 2020
-

Afwezigheid juf Kristel
Sinterklaas
Schoolgeld
Nieuwe collega
Babyluierproject
Zangexpress Pop-up koor
Kerst
Rudolph rent zich rot
Studiedag 7 december
Studiedagen en vakanties
All Happy Schools
Rooster december

4 december sinterklaasviering
7 december studiedag → Alle leerlingen vrij
8 december Kerstballen knutselen thuis
8 december Rudolph rent zich rot
9 december Kerstballen ophangen in de boom op het plein
9 december Rudolph rent zich rot
11 december Kerstverrassing Stichting Best
14 december Rudolph rent zich rot
15 december Rudolph rent zich rot
16 december Kerstbioscoop
17 december Kerstviering op school
14 t/m 18 december juf Kristel afwezig
Maandelijks wordt u door middel 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.
Afwezigheid juf Kristel
Op 11 december wordt juf Kristel geopereerd. Zij zal daardoor in de week voor de kerstvakantie afwezig zijn.
Juf Sanne neemt de taken van juf Kristel in deze periode over. Vanaf 11 december kunt u juf Sanne bereiken op
Sanne.boer@rvko.nl of via 010-4116881

Sinterklaas:
Op vrijdag 4 december vieren wij Sinterklaas op school. Het is spannend of Sinterklaas dit jaar wel kan komen.
De coronamaatregelen geven aan dat er geen volwassenen de school in mogen. Voor Sinterklaas maken wij
natuurlijk graag een uitzondering, maar dan moet hij er wel voor zorgen dat hij de komende weken niet
verkouden wordt. Gelukkig heeft hij aangegeven tot 4 december in elk geval thuis te werken. Wij hopen met zijn
allen dat de Sint 4 december tijd heeft om bij ons langs te komen. Een groot ontvangst op het plein zit er dit jaar niet in, we zullen
daarom per klas langs gaan bij Sint in de speelzaal. Sinterklaas zou het leuk vinden als de kinderen die dag verkleed als Sint of Piet
op school komen.
Op vrijdag 4 december zijn de leerlingen om 15.00 uur uit.
Schoolgeld:
Afgelopen week heeft u een mail gehad met daarin het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen. Veel
ouders hebben hier al gehoor aan gegeven, dank daarvoor.
Wanneer het niet lukt om het bedrag van €35,- in een keer te voldoen, kunnen we een betalingsafspraak maken. Mail hiervoor
naar Kristel.vanDalsum@rvko.nl
Het schoolgeld kunt u ook 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.
De ouderbijdrage is vrijwillige, zonder uw bijdrage kunnen wij activiteiten als Sinterklaas, schoolreis, werkweek etc. niet bekostigen.
Wij hopen daarom dat alle ouders een bijdrage willen leveren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Nieuwe collega
Vanaf maandag 30 november krijgen we er een nieuwe collega bij. Juf Ingeborg komt ons team versterken als directie
ondersteuner. Zij zal twee dagen in de week bij ons op school aanwezig zijn.
Babyluierproject:
In samenwerking met de Lambertuskerk houden wij een adventsactie.
Bij het babyluierproject worden wegwerpluiers (kleinste maat) ingezameld
voor gezinnen die aangesloten zijn bij de voedselbank.
U kunt de luiers inleveren bij juf Hafida aan de hoofdingang van de school.
Bedankt voor uw hulp!

ZangExpress Pop-up koor
Dit schooljaar is er geen speciaal pop-up koor op de Coolsingel i.v.m. de coronamaatregelen. Het ontsteken van de lichtjes in de
grote kerstboom bij het stadhuis zal dit jaar digitaal plaatsvinden. Zodra we hier meer informatie over ontvangen zullen we dat met
u delen.
Kerst:
Op woensdag 16 december en donderdag 17 december vindt de jaarlijkse kerstviering plaats. Dit schooljaar is er vanwege de
coronamaatregelen geen kerstdiner op woensdagavond. In plaats van het kerstdiner is er speciale kerstbioscoop in alle groepen.
De schoolviering kan door de coronamaatregelen helaas niet plaats vinden in de kerk. De kerstviering zal daarom op school
georganiseerd worden. Wij vinden het erg jammer dat we deze feestelijkheden niet fysiek samen met u kunnen vieren. Wij hopen
dit in 2021 wel weer samen te kunnen doen.
In samenwerking met Studentenvereniging Stichting Best wordt er voor de leerlingen een speciale kerstverrassing georganiseerd
op 11 december. Vanaf 8 december kunt u toch een beetje meegenieten van de kerstsfeer. Stichting Best plaatst een grote
kerstboom op ons schoolplein en u krijgt de kans om samen met uw zoon/dochter een kerstbal te maken en deze in de boom te
hangen. Op deze manier hopen wij samen met u toch nog een beetje de magie van kerst te kunnen delen en beleven.
In de voorbereiding op het Kerstfeest is er een aantal data en tijden van belang. Wilt u deze noteren?
-7 december

Plaatsing grote kerstboom op plein

-8 december

Kerstballen mee naar huis

-Vanaf 9 december Kerstballen in de boom hangen
-11 december

- 16 december:

- 17 december:

Speciale kerstverrassing voor alle leerlingen in samenwerking met Stichting Best

Kerstbioscoop!

Schoolviering!

17.45 uur deuren open
18.00-19.00 uur kerstfilm in alle groepen

Rudolph rent zich rot:
Op de Bavokring hebben we al jaren de Rudolph rent zich rot traditie. Dit is een spel met twee bedoelingen, namelijk veel plezier
met elkaar en geld inzamelen voor het goede doel.
Wanneer:
• Dinsdag 8 december van 15.15 tot 16.15 uur
• Woensdag 9 december van 12.30 tot 13.30 uur
• Maandag 14 december van 15.15 tot 16.15 uur
• Dinsdag 15 december van 15.15 tot 16.15 uur
Locatie: de grote gymzaal
Kosten: minimaal €2,- per keer
De leerlingen kunnen zich inschrijven op dinsdag 1 december om 15:15 uur en woensdag 2 december om 12:30 uur in het lokaal
van juf Ellen (groep 4b).
Het goede doel van dit jaar is het: Sophia Kinderziekenhuis! De gehele opbrengst zal na afloop aan het ziekenhuis gedoneerd
worden.
Studiedag 7 december
Maandag 7 december staat onze tweede studiedag van dit schooljaar gepland. Tijdens deze studiedag gaat het team aan de slag
met de volgende zaken:
Rekenen
Begrijpend lezen
Bewegend leren
Daarnaast zullen de groepsleerkrachten aan de slag gaan met het analyseren van toetsen en resultaten.
Studiedagen en vakanties
Er bereiken ons berichten dat het niet voor alle ouders duidelijk is wanneer er studiedagen of vakanties gepland staan dit
schooljaar. Hierbij nogmaals het vakantie- en vrije dagen rooster van dit schooljaar.
herfstvakantie

19-10-20

t/m

23-10-20

kerstvakantie

21-12-20

t/m

01-01-21

Extra vrije dag voor kerst

18-12-20

voorjaarsvakantie

22-02-21

t/m

26-02-21

Goede vrijdag/pasen

02-04-21

t/m

05-04-21

Koningsdag

27-04-21

meivakantie (incl. 5 mei)

03-05-21

t/m

14-05-21

Pinksteren

24-05-21

zomervakantie

19-07-21

t/m

27-08-21

Studiedag 1

16-10-20

Studiedag 2

07-12-20

Studiedag 3

15-02-21

Studiedag 4

25-05-21

Studiedag 5

18-06-21

Dag voor de zomervakantie

16-07-21

All Happy Schools
Vanaf volgende week gaan de groepen 4 t/m 8 starten met de lessen van All Happy Schools. Hierin leren de kinderen over geluk,
mindfulness en omgaan met tegenslagen. Het All Happy Schools programma bestaat uit 20 lessen over gedachten, gevoelens en
geluk. Kinderen leren hoe gedachten werken en leren om te gaan met emoties en ook bijvoorbeeld lastige momenten. Ook gaat
een deel van de lessen over de manier waarop geluk werkt, en krijgen kinderen de handvatten zelf elke dag geluk aan de dag toe
te voegen. Mocht u het interessant vinden, kunt u op de website www.allhappyschools.com meer informatie vinden en een
voorbeeld-les bekijken. Deze week heeft uw kind een brief meegekregen met de vraag of hij/zij mee mag doen met de
vragenlijsten voorafgaand aan het programma en na afloop. Hiermee willen we meten of de kinderen zich beter zijn gaan voelen
door de lessen. Wij willen deze toestemmingsbrieven graag uiterlijk maandag 30 nov. retour.
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