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Agenda:
27 september tot 1 oktober
28 september
6 oktober
12 oktober
12 en 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
18 t/m 22 oktober
25 oktober t/m 5 november

Start week tegen het pesten
MR vergadering
Start Kinderboekenweek
Groep 1/2B Beestenboel op de Kraal
Groep 8 Theater Hofplein
Lekker Fit-test
Studiedag – Kinderen vrij
Herfstvakantie + herfstcampus
Thema weken wereldgodsdienst

-

Vanuit de directie
Vrije dagen schooljaar 20212022
Vreedzame wijk
Zwerfboekenkasten
Naschools sportaanbod
Bericht vanuit de ouderraad
Ouderbijdrage
Extra geld voor scholen
Themaweken
Wereldgodsdiensten
Herfstcampus
Extra aanbod
woensdagmiddag
SOL
Planning oktober

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 www.bavokring.nl
Vanuit de directie
Het schooljaar is alweer een aantal weken in volle gang. Wij zijn blij om te zien dat alle leerlingen weer terug op school zijn en de
groepen op een fijne manier gestart zijn.
Inmiddels zijn bijna alle ouders op kennismakingsgesprek geweest bij de leerkracht van hun kind(eren).
De komende periode tot de herfstvakantie staan er behoorlijk wat activiteiten gepland voor de leerlingen. Wij willen u daarom
vragen de nieuwsbrief goed door te lezen.
Vrije dagen schooljaar 2021-2022
In het onderstaande rooster vindt u nogmaals alle vrije dagen voor komend schooljaar, zet deze alvast goed in uw agenda!
Studiedag 1

15-10-21

Herfstvakantie

16-10-21

24-10-21

Studiedag 2

06-12-21

Extra vrije dag voor de kerst

24-12-21

24-12-21

Kerstvakantie

25-12-21

09-01-22

Studiedag 3

25-02-22

Voorjaarsvakantie

26-02-22

Studiedag 4

14-04-22

Goede vrijdag/Pasen

15-04-22

18-04-22

Meivakantie

23-04-22

08-05-22

Hemelvaart

26-05-22

27-05-22

Pinksteren

06-06-22

06-06-22

Studiedag 5

24-06-22

Studiedag 6

08-07-22

Zomervakantie

09-07-22

06-03-22

21-08-22

Vreedzame wijk
Onlangs is er in onze wijk een start gemaakt met het doortrekken van de successen van
de Vreedzame School naar een Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een
samenhangende aanpak ingevoerd in verschillende organisaties die actief zijn met jeugd
en ouders in de wijk. Er doen op dit moment 3 andere basisscholen mee, Excelsior, de
Speelboom en Campus 010. Daarnaast zijn er al een paar enthousiaste ouders van
De Vrije school en onze school die zich in willen zetten voor de Vreedzame wijk!

Zwerfboekenkasten op de Bavokring
Vorige week heeft de vader van Juf Martine de zwerfboekenkasten geopend. Hij maakte deze
kastjes speciaal voor onze school. Een zwerfboek mag je mee naar huis nemen, thuis lekker lezen
en daarna mag je het boek weer verder laten zwerven door hem weer in het kastje te plaatsen. Als
je boeken thuis hebt die je wil laten zwerven. Laat het dan even aan juf Martine weten.

Naschoolse activiteiten in de gymzaal
Na de herfstvakantie start meester Maarten met naschools sportaanbod voor de kleuters.
Vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie is er “Klimmen en klauteren voor kleuters”
Op woensdagmiddag van 12.15 uur tot 13.15 uur. Er zijn maximaal 25 plekken beschikbaar, inschrijving gaat op volgorde van
binnenkomst.
Aanmelden kan persoonlijk bij Meester Maarten of via Maarten.deKok@bavokring.nl
Meedoen is gratis, we gaan er wel vanuit dat leerlingen er na aanmelding elke woensdagmiddag zijn.
Bericht vanuit de ouderraad (OR)
De ouderraad van De Bavokring bestaat uit een groep van vier ouders, die zich gezamenlijk inzet om het team van De Bavokring te
ondersteunen bij het organiseren van verschillende activiteiten. Denk aan sport en spel activiteiten, activiteiten rond verschillende
feestdagen en het schoolreisje.
Binnen de OR zijn we nog op opzoek naar 2 enthousiaste ouders die onze OR willen komen versteken. Bent u graag op een actieve
manier betrokken op school van uw kind(eren)? Dan zijn wij op zoek naar u!
Wilt u meer weten over de activiteiten van de ouderraad of wilt u zich aanmelden als eventueel nieuw OR lid neem dan contact met
Kristel op of stuur ons een e-mail via het onderstaande e-mailadres: bavokring.dir@rvko.nl

Even voorstellen:
Ik ben Leyla Kurkcu-Yildirim (voorzitter OR) moeder van 3 kinderen. Avin (groep 6), Zenan (groep 5) en Elizan Alina (groep 1/2). Ik
zit al paar jaar in de OR, ik doe het met plezier en liefde voor de kinderen. Ik ben fulltime mama. Mijn hobby's zijn: shoppen,
reizen, lezen en sporten.
Hallo, Ik ben Ikram Oualad-L’hadj (medevoorzitter OR) moeder van drie kinderen Rayan, Isra, (groep 8) en Yara(1/2c). Ik ben een
aantal jaar actief in de OR. Ik vind het erg leuk om naast mijn werk het team van De Bavokring te ondersteunen bij het
organiseren van verschillende activiteiten dit doe ik met plezier.
Hallo, ik ben Salima Elari, ik zit al een aantal jaren in de OR. Ik ben moeder van vier kinderen, Amin (gr8), Meriam (gr6), Nadir
(gr1/2) en Sarah (psz). Mijn hobby’s zijn lezen, vakantie/reizen, fietsen, wandelen en winkelen
Hallo, ik ben Daniëlla, moeder van Elise, Raphael (oud-leerlingen van Bavokring) en Rayshee’lee die nu in groep 3a zit. Ik doe dit
als langste van ons vier. Ik vind het leuk om OR lid te zijn en voor de kids van de Bavokring en activiteiten te bedenken.

Ouderbijdrage
De ouderraad organiseert diverse activiteiten op school, denk daarbij aan Sinterklaas, kerst, Carnaval, Pasen, de sportdag en het
schoolreisje. Om al deze activiteiten te organiseren is er geld nodig. Dit geld verzamelen wij via de ouderbijdrage. De ouderbijdrage
is een vrijwillige bijdrage. Hoe meer ouders de bijdrage betalen hoe grootser de activiteiten zullen zijn. Op de Bavokring vragen we
€50,- als bijdrage. €35,- hiervan reserveren we voor het schoolreisje. We merken dat dit budget vaak nog niet toereikend genoeg is
om een schoolreisje te kunnen organiseren. De school vraagt daarom ook altijd een fonds aan om het tekort op te vullen.
De overige €15,- wordt gebruikt voor de overige activiteiten die door het schooljaar heen georganiseerd worden. Voor leerlingen uit
groep 8 is de ouderbijdrage €150,- dit bedrag wordt volledig gebruikt voor de werkweek.
Binnenkort ontvangt u een factuur en een link waarmee u online de ouderbijdrage kunt voldoen. Wilt u de ouderbijdrage voor dit
schooljaar nu alvast betalen of wilt u een extra bijdrage doen aan het schoolfonds dan mag u dit overmaken op:
RVKO 40 BAVOKRING OUDERBIJDRAGE
NL97 INGB 0654 083630

Vermeld bij de overschrijving de naam en groep van uw kind!
Mocht u liever cash willen betalen dan mag dat bij juf Kristel elke ochtend om 08.30 uur of in de middag om 15.00 uur.
Extra geld voor scholen vanuit de overheid
Voor de zomervakantie maakte minister Slob bekend dat er extra geld naar de scholen zou gaan vanuit de overheid. Dit geld is
bedoeld om de eventuele achterstanden door corona weg te werken. Ook wij hebben als school extra geld ontvangen vanuit de
overheid. In deze nieuwsbrief willen wij graag met u delen wat wij met dit geld doen. Voor het schooljaar 2021-2022 is er besloten
om het geld aan de volgende onderdelen te besteden:
4 extra leerkrachten in de school zodat er tijdens schooltijd, in kleine groepjes, extra hulp geboden kan worden aan
leerlingen die dit nodig hebben
Aanschaf van 150 Chromebooks, inclusief oplaadkarren en koptelefoons zodat leerlingen van groep 5 t/m 8 dagelijks met
een eigen Chromebook kunnen werken op school
Een lesmethode voor digitale geletterdheid
Extra budget voor de aanschaf van kleutermateriaal
Extra budget voor de aanschaf van techniekmateriaal
Extra budget voor de aanschaf van methodematerialen bij onderzoekend en ontwerpend leren
Nieuwe rekenmaterialen
Scholing van de leerkrachten op verschillende gebieden
Herfstcampus
Lentecampus
Extra sportlessen
Extra lessen op woensdagmiddag door Campus010
Budget voor het uitbreiden van de Vreedzame school en het opzetten van de Vreedzame wijk
Mentorprogramma met CampusNL
Themaweken wereldgodsdiensten
Van maandag 25 oktober t/m vrijdag 5 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. Wij hopen
aan het eind van deze lessen het project af te sluiten met een bezoek van of aan het gebedshuis. In verband met Covid zijn we
helaas nog niet overal welkom. Ouders van de betreffende groepen horen z.s.m. wanneer en of het bezoek plaats kan vinden.
De wereldgodsdiensten zijn als volgt verdeeld:
Groep 5: Jodendom
Groep 6: Christendom
Groep 7: Islam
Groep 8: Hindoeïsme

Herfstcampus
Tijdens de herfstvakantie is er weer een herfstcampus! Dit jaar hebben we samen met Campus010 een geweldige week in elkaar
gezet. Tijdens deze campus zullen de leerlingen op een speciale locatie allerlei verschillende workshops en activiteiten volgen.
Daarnaast zullen zij één dag in de campusweek op Campusreisje gaan!
Waar deze Campusreis naartoe gaat en wat de locatie van de Herfstcampus gaat worden houden we nog even geheim.
Vervoer voor de leerlingen is geregeld, Campus010 zal zorgen voor busvervoer vanaf school naar de herfstcampus.
Zoals vorig jaar zal er een ochtendgroep en een middaggroep zijn tijdens de herfstcampus. De dag van de campusreis ben je een
hele dag weg.
Er is plek voor 100 leerlingen uit groep 3 t/m 8 van De Bavokring. Inschrijving gaat op binnenkomst van de aanmeldingen. Geef bij
je aanmelding duidelijk aan of je inschrijft voor de ochtend of de middag. Er zijn 50 plekken voor de ochtend en 50 plekken voor de
middag beschikbaar.
Aanmelden kan alvast via bavokring.dir@rvko.nl vermeld in de aanmelding duidelijk de naam van uw kind, in welke groep uw kind
zit en voor welk dagdeel u uw kind schrijft.
Het belooft weer een fantastische week te worden!

Extra aanbod woensdagmiddag
Ook dit jaar zal er op woensdagmiddag weer een extra lesaanbod zijn voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. We gaan dit een
beetje anders vormgeven dan afgelopen jaar. De lessen zijn gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid van de
kinderen. Dit jaar gaan we werken met blokken van vakantie tot vakantie. Het eerste blok start na de herfstvakantie en loopt tot de
kerstvakantie.
Daarin is het volgende aanbod beschikbaar:

Groep 3 & 4 plek voor 15 leerlingen
Tijd: 12.30 - 14.30 uur
4 x YOGA + kwartiertje pauze + 45 min LEESREIS
4x URBAN SURVIVAL + kwartiertje pauze + 45 min LEESREIS

Groep 5 & 6 plek voor 15 leerlingen
Tijd: 12.30 - 14.30 uur
8x TAEKWANDO + kwartiertje pauze + 45 min LEESREIS

Groep 7 & 8 plek voor 15 leerlingen
Tijd: 12.30 – 14.00 uur
4x DREAMSCHOOL
4x URBAN SURVIVAL
Aanmelden kan via bavokring.dir@rvko.nl geef in de mail duidelijk de naam van uw kind op en de groep van uw kind. Inschrijven
gaat op volgorde van binnenkomst.
SOL = Samen Ondernemend Leren
Samen Leren is een methode voor begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. Het doel
van Samen Leren is om de schoolprestaties van de kinderen te verbeteren. Dit wordt bereikt door ouders vaardigheden aan te
leren om vanuit huis hun kind te stimuleren. Dit creëert betere ontwikkelingskansen in de toekomst. Naast de school, hebben de
ouders immers een cruciale rol in de ontwikkeling van hun kind!
Het traject duurt ongeveer 4 maanden en zal thuis plaatvinden.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de informatieposter over dit project.
Wilt u samen met u kind(eren) meedoen, geef u op via de leerkracht of stuur een mailtje naar Juf Martine
Martine.Velthuizen@rvko.nl

Oktober 2021
Maandag

4.
Dierendag

11.

Dinsdag

Woensdag

5.

6.

Dag v/d
leraar

Kinderboekenweek

12.

13.

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

14.
Spacebuzz
groep 7

15.

16.

17.

Studiedag 1

Vakantie

Vakantie

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Vakantie
Herfstcampus

Vakantie
Herfstcampus

Vakantie
Herfstcampus

Vakantie
Herfstcampus

Vakantie
Herfstcampus

Vakantie
Herfstcampus

Vakantie
Herfstcampus

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Themaweken
Wereldgodsdienst
gr. 3 t/m 8
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