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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
De zomervakantie was zonnig en lang, wij hopen dat u er samen met uw kind(eren) enorm van heeft genoten. Inmiddels zit de
eerste schoolweek erop en zijn we goed gestart met zijn allen. We vinden het erg fijn om iedereen weer uitgerust terug te zien op
school.
Het komend schooljaar gaan we er weer alles aan doen om uw kind(eren) het beste onderwijs te geven.
Daar hebben we u als ouder voor nodig. De eerste weken van het schooljaar zijn er daarom de kennismakingsgesprekken. Tijdens
deze gesprekken maakt u kennis met de leerkracht van uw kind(eren) en kunt u alle vragen stellen die u heeft. Na deze
gesprekken mag u natuurlijk altijd binnen lopen wanneer u een vraag heeft of iets wilt bespreken. Samen zorgen we ervoor dat uw
kind een fijn schooljaar heeft!

Wilt u iets met de directie bespreken dan kan u daarvoor een afspraak maken via bavokring.dir@rvko.nl of bel naar 010-4116881.
Schoolregels:
We zijn er zes weken tussenuit geweest, daarom willen we de schoolregels graag nog even opfrissen:

'Iedereen vindt het fijn, als we lief zijn voor groot en klein.'
'We zijn zuinig op ons materiaal, want dat is van ons allemaal.'
'Op de gang zijn we rustig en stil, omdat iedereen werken wil.'
'Op onze school houden we netjes en schoon, dat vinden wij heel gewoon.'
'Op school is Nederlands onze taal, want dat verstaan we allemaal.'
Wij verwachten dat iedereen zich aan deze schoolregels houdt. In alle groepen zijn inmiddels ook klassenafspraken gemaakt. Deze
afspraken gelden in de groep van uw kind en zijn in overleg met alle leerlingen van de groep opgesteld.

Schoolgeld
Aankomende week krijgt u een mail met daarin het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen. Voor
groep 1 t/m 7 is de bijdrage vastgesteld op €50,- voor groep 8 is dit €150,- (i.v.m. kamp)
Wanneer het niet lukt om het bedrag van €50,- 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 t.a.v. De Bavokring 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/ of loop bij
de directie langs voor een betalingsregeling.
De ouderbijdrage is vrijwillig, 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.
Op tijd op school
De afgelopen weken merken we dat er veel leerlingen te laat op school aankomen.
De school gaat om 08.20 uur open en start om 08.30 uur. De kinderen
moeten dan binnen zijn. We begrijpen dat het aan de start van het schooljaar wellicht weer even wennen is
om vroeg op te staan, maar willen u toch vragen om hierop te letten.
Het is voor de kinderen erg vervelend als zij de klas in moeten wanneer de lessen al gestart zijn.
Extra toeslag energierekening

De afgelopen periode zijn de energieprijzen enorm gestegen. Het kan daardoor zijn dat u de maandelijkse bijdrage
voor gas en elektriciteit nog maar moeilijk kunt betalen. De gemeente Rotterdam heeft extra toeslagen beschikbaar
om te helpen bij het voldoen van deze rekening. U kunt kijken of u in aanmerking komt op de volgende website.
Mocht u hulp nodig hebben bij de aanvraag loop dan vooral even binnen op school. Juf Hafida en juf Kirsten kunnen
u helpen bij de aanvraag.
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag
Studiedagen en vakanties

Hierbij vindt u een overzicht van de studiedagen en de vakanties tot het eind van dit schooljaar.
herfstvakantie

24-10-22

28-10-22

Studiedag 1

31-10-22

Studiedag 2

06-12-22

Extra vrije dag

23-12-22

kerstvakantie

26-12-22

06-01-23

Studiedag 3
voorjaarsvakantie

17-02-23
27-02-23

03-03-23

Studiedag 4

06-04-23

Goede vrijdag/pasen

07-04-23

10-04-23

meivakantie
(incl. koningsdag & 5
mei)
Hemelvaart

24-04-23

05-05-23

18-05-23

19-05-23

Pinksteren

29-05-23

29-05-23

Studiedag 5

09-06-23

Studiedag 6

07-07-23

zomervakantie

10-07-23

18-08-23

Ouderbijeenkomsten Veerkracht
Het leven van een ouder van opgroeiende kinderen is best pittig. Er komt regelmatig iets op je pad waardoor je je uit het veld
geslagen voelt zoals de hoge energie prijzen, steeds duurder wordende boodschappen, een scheiding, geldproblemen of zorgen
over huisvesting.
Hoe ga je hiermee om? En hoe zorg je dat je weer terugveert als het even tegen zit en er zelfs misschien wel sterker uit komt?
In samenwerking met Twinkeltje Opvoedondersteuning organiseert onze school 4 bijeenkomsten waarin we ervaringen van andere
ouders delen, zorgen delen en aan de slag gaan om meer energie over te houden voor je kinderen en voor jezelf!
De bijeenkomsten zijn op:
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst

1 20 september 09.00 uur tot 11.00 uur
2 27 september 09.00 uur tot 11.00 uur
3 4 oktober
09.00 uur tot 11.00 uur
4 11 oktober
09.00 uur tot 11.00 uur

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan bij juf Hafida.
Koffie in de tuin
Elke dinsdagochtend starten we met koffie in de voortuin voor alle ouders. Kom gezellig bijkletsen met andere ouders onder het
genot van een kopje koffie of thee. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met juf Hafida en juf Kirsten.
Juf Kirsten is als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze school. Zij kan u op verschillende manieren ondersteunen bij
de opvoeding van uw kind(eren).

Kalender September 2022
Maandag

5.

Dinsdag

6.

Woensdag

7.

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

4.

8.

9.

10.

11.

16.

17.

18.

23.

24.

25

Juf Ellen jarig

12.

19.

13.

20.

14.

15.

Juf Lenissa
jarig

Dag van de
pedagogisch
medewerker

21.

22.

Prinsjesdag
.
26.

27.

28.

29.

30.

