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Vanuit de directie
Paasattentie
Baby nieuws
Filmavond
Instroomgroep
Eindtoets groep 8
Lentecampus
Schoolfotograaf

1 april filmavond
5 april 2e Paasdag → vrij
2 april Goede Vrijdag → vrij
20 april Eindtoets groep 8
21 april Eindtoets groep 8
23 april Koningsspelen
27 april Koningsdag → vrij
3 t/m 14 mei meivakantie → vrij
3 t/m 7 mei Lente Campus

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.
Vanuit de directie
Beste ouder/verzorger,
De afgelopen weken merken we om ons heen dat corona helaas nog volop aanwezig is. Rotterdam is op dit moment de gemeente
met het hoogst aantal positief geteste personen en tevens het snelst groeiende aantal besmettingen.
Door uw medewerking en begrip voor alle maatregelen die we hebben moeten treffen lukt het ons tot op heden nog steeds om
COVID buiten de school te houden. Bij de scholen om ons heen zien we dat dit niet altijd lukt en dat er met regelmaat groepen in
quarantaine moeten. Wij realiseren ons dat dit ons ook kan overkomen en zullen er alles aan doen om te proberen dit te
voorkomen.
Wij willen u bedanken voor uw begrip, geduld en aanpassingsvermogen. We zijn met zijn allen inmiddels redelijk corona-moe, maar
moeten echt nog even volhouden. Samen kunnen wij dit!
Paasattentie
Donderdag ontvangen alle leerlingen een speciale Paasattentie namens de RVKO.
Tijdens het paasontbijt krijgen alle leerlingen een doosje met een speciale boodschap erop en een kleinigheidje erin.
Wij wensen u allen een fijn Paasweekend!
Baby nieuws
Er is de afgelopen tijd een aantal baby’s geboren bij juffen en meester van de Bavokring!
Op 17
Op 11
Op 13
Op 27

februari is juf Lenissa bevallen van een zoon genaamd Jaivey.
maart is de vrouw van meester Maarten bevallen van een zoon genaamd Jaxx.
maart is juf Lara bevallen van een zoon genaamd Lars.
maart is juf Katie bevallen van een dochter genaamd Elin.

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat het goed gaat met alle kleintjes en hun kersverse ouders!

Filmavond
Morgen is het dan eindelijk zo ver…..de langverwachte filmavond! Iedere groep heeft een film uit mogen kiezen en entreekaartjes
ontvangen. In sommige groepen gaan de kinderen in chique kleding naar school en in sommige groepen maken ze er een heus
'slaapfeestje' van. De kinderen mogen lekker een kussen en kleedje mee naar school nemen om er een knusse avond van te
maken. De tijden zijn als volgt:
17.45 inloop groep 1 t/m 6
18.00 start filmavond groep 1 t/m 6
18.05 inloop groep 7
18.10 start filmavond groep 7
18.15 inloop & start filmavond groep 8
19.00 einde filmavond groep 1 t/m 6
19.10 einde filmavond groep 7
19.15 einde filmavond groep 8
De kinderen dienen op de normale plek op het plein opgehaald te worden.

Instroomgroep
Goed nieuws, onze school groeit flink!
Steeds meer ouders kiezen voor de Bavokring bij de inschrijving van hun zoon/dochter op een basisschool. Dat is goed nieuws!
Dit jaar merken we dat ouders hun kinderen later inschrijven dan normaal. Hierdoor groeien we dit jaar meer dan we vooraf in
hadden kunnen schatten. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze groepen zo klein mogelijk blijven hebben wij ervoor gekozen
om vanaf dinsdag 6 april een instroomgroep te starten. Op deze manier kunnen we de instroom van nieuwe kleuters verdelen over
drie groepen i.p.v. twee groepen. Hierdoor blijven de groepen wat kleiner en is er meer individuele aandacht voor de leerlingen.
Vanaf 6 april zullen juf Sandra en juf Hafida samen de instroomgroep draaien. De instroomgroep komt in de speelzaal, deze is
inmiddels helemaal ingericht tot een volwaardig leslokaal. De gymlessen van maandag zullen verplaatst worden naar de grote
gymzaal. De overige gymlessen zullen buiten plaats vinden.
Na de zomervakantie zal het lokaal van de instroomgroep weer als speelzaal gebruikt gaan worden.
Eindtoets groep 8
Op 20 en 21 april gaat groep 8 aan de slag met de Cito Eindtoets.
Deze toets bestaat uit acht taken, verdeeld in taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat.
De uitslag van deze toets kan nog van invloed zijn op het uiteindelijke advies. Een spannend moment dus! Wij wensen alle groep 8
leerlingen alvast heel veel succes. Wij verwachten de uitslag na de meivakantie
Koningsspelen
Dit jaar vinden op vrijdag 23 april de Koningsspelen plaats. Er is op deze dag extra veel aandacht voor bewegen en (buiten) spelen.
Er komt een panna-kooi en een speciaal penaltydoel op het schoolplein. De groepen zullen die dag extra buitenspelen.
Daarnaast wordt er een techniekmiddag georganiseerd waarin kinderen mogen ontwerpen en onderzoeken.
Op 27 april is het Koningsdag en zijn de kinderen vrij.
Dit jaar is dit het nationale lied van Kinderen voor Kinderen speciaal voor de Koningsspelen:

(282) Kinderen voor Kinderen - Zij aan zij (Officiële Koningsspelen videoclip) - YouTube

Lentecampus
Van maandag 3 tot vrijdag 7 mei (1e week meivakantie) organiseert Campus010 een Lente Campus bij ons op school. De Lente
Campus is voor leerlingen van groep 3 t/m 8 en zal volledig in het teken staan van sport, spel, muziek en creativiteit. Aan de hand
van verschillende activiteiten werken leerlingen spelenderwijs aan diverse vaardigheden op het gebied van taal, spelling, rekenen,
(begrijpend) lezen, woordenschat, creativiteit en samenwerking.
Er zijn in totaal 100 plaatsen beschikbaar voor de Lente Campus, belangrijk dus om uw zoon/dochter op tijd aan te melden.
Aanmelden kan bij juf Kristel via Kristel.vanDalsum@rvko.nl na de aanmelding ontvangt uw kind een definitief inschrijfformulier.
Met dit inschrijfformulier maakt u de deelname van uw kind definitief. Zonder uw handtekening kan uw kind namelijk niet
deelnemen.
De Lente Campus wordt verdeeld in twee groepen net zoals de zomer- en herfst campus. Er is een ochtend en een middag groep.
Wanneer u vragen heeft over deelname aan de Lente Campus neemt u dan contact op met juf Kristel.

Schoolfotograaf
Op maandag 21 en dinsdag 22 juni is de schoolfotograaf op school. Dit is een andere datum dan wij met u gecommuniceerd
hebben aan het begin van dit schooljaar. Vanwege de geldende maatregelen rondom corona heeft de schoolfotograaf moeten
besluiten om later in het jaar te komen.
Vooraf aan het bezoek van de schoolfotograaf hoort u op welke dag uw zoon/ dochter aan de beurt is. Vanwege de geldende
maatregelen is het niet mogelijk om een broertjes/zusjes foto te maken met kinderen die niet bij ons op school zitten.
Broertjes en zusjes die op de Bavokring of de peuterspeelzaal zitten kunnen die dag wel met elkaar op de foto.

