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- Vanuit de directie
- Vacatures ouderraad
- Judo voor groep 3 t/m 8
- Koffie in de voortuin
- Op tijd op school
- Hulp in moeilijke tijden
- Muziekclub
- Een warme start

Juf Sabrina jarig
Juf Kristel jarig
Studiedag
Directie op de koffie
Bezoek Kinderboerderij groep 5
Juf Hafida jarig
Voortgangsgesprekken
Sinterklaas intocht
Bezoek Kinderboerderij groep 6
Bezoek Kinderboerderij groep 5/6

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 eerste periode van het schooljaar 2022-2023 zit erop! En hoewel velen van u op dit moment genieten van de herfstvakantie zijn
er op school bijna 100 leerlingen, die elke dag aan het werk zijn tijdens de Herfstcampus! We zijn blij dat we voor het derde jaar
op rij deze campus aan kunnen bieden. Dat we als school (in moeilijke tijden) veel voor de kinderen, maar ook voor u als ouder
kunnen betekenen is wellicht nog niet bij iedereen bekend. Daarom in deze nieuwsbrief veel informatie over alles wat we extra
regelen voor de kinderen. U zult merken dat we veel voor u kunnen doen. Heeft u hulp nodig, zoek ons dan op! Samen vinden we
vast een oplossing!
Vacatures ouderraad
De ouderraad is op zoek naar 3 nieuwe ouders die zich bij hen aan willen sluiten!
De ouderraad is een belangrijke partner van de school in het organiseren van allerlei verschillende activiteiten. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, Sportdag en het Schoolreisje.
Het is de wens van de ouderraad om de organisatie van de verschillende activiteiten te verdelen onder de aanwezige ouders in de
raad. Hierdoor bent u als lid van de ouderraad niet verantwoordelijk voor de organisatie van alle activiteiten, maar kunnen we het
werk verdelen.
De ouderraad vergadert 1x per maand, er is een mogelijkheid om de vergadering in de avond te plannen zodat ook werkende
ouders zich aan kunnen sluiten bij de ouderraad.
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden voor de ouderraad, stuur dan direct een mail naar bavokring.dir@rvko.nl
We hopen op vrijdag 11 november de nieuwe ouderraad aan u voor te kunnen stellen!

Judo voor groep 3 t/m 8
Vanaf dinsdag 1 november hebben wij op dinsdag en op vrijdag judo les voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Met behulp van
meester Rob, meester John, het JeugdEducatieFonds en de sportspullen bank Rotterdam, is het gelukt om voor alle leerlingen een
judo pak aan te schaffen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om het judo pak voor uw kind op te halen. Het is verplicht om
tijdens de judo les het pak te dragen. Wanneer het pak te klein geworden is mag uw kind het pak op school komen ruilen. Uw kind
krijgt het pak te leen van school, het is daarom erg belangrijk hier zuinig op te zijn. Als uw kind het pak kwijtraakt moet u €25,betalen voor een nieuw pak.

Koffie in de voortuin
Iedere dinsdag is er koffie in de voortuin voor ouders vanaf half 9. Bij slecht weer is er koffie in de ouderkamer. De komende
periode zullen er verschillende gasten aansluiten tijdens deze ochtenden.
Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
1 november directie op de koffie
8 november juf Kirsten SMW
22 november Sabrina Renardus CJG en Haika Nanninga Netwerkregisseur Kralingen/Crooswijk
Tijdens deze ochtenden kunt u kennis maken met de andere aanwezigen en kunt u uw vragen stellen.
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.
Op dinsdag en vrijdag mogen de ouders van groep 1 t/m 3 mee naar binnen.
De overige groepen nodigen u speciaal uit als er een inloop is. Wij willen u vragen echt alleen op dinsdag
en vrijdag mee naar binnen te lopen met uw kind. Op de andere dagen willen we de rust in de school zoveel mogelijk bewaken en
ervoor zorgen dat we echt in alle groepen om 08.30 uur kunnen starten
.

Hulp in moeilijke tijden
Sinds de coronaperiode hebben veel gezinnen in Nederland het zwaar. De boodschappen worden steeds duurder en
de energierekening steeds hoger. Het is dan soms moeilijk om het eind van de maand te halen met geld wat
beschikbaar is. Als school kunnen wij op veel verschillende vlakken helpen, voor ons is het alleen niet altijd zichtbaar
waar de hulp het hardst nodig is. Mocht u hulp nodig hebben kom dan naar school. U hoeft zich hier niet voor te
schamen, iedereen kan op dit moment wel wat extra hulp gebruiken. Hieronder alvast een overzicht van de
mogelijke hulp die we hebben:
Ontbijt op school
Vanaf maandag 7 november verzorgen we ontbijt voor leerlingen op school. Dagelijks kunnen kinderen om 08.00 uur
op school ontbijten voordat zij aan hun dag beginnen. Het ontbijt is vrijwillig en voor alle leerlingen beschikbaar. Zij
moeten dan alleen wel om 08.00 uur op school zijn! Op dit moment zijn we druk bezig om dit verder te organiseren.
U hoort hier meer over na de herfstvakantie. Wel willen we alvast een oproep doen voor hulp. Om het ontbijt te
kunnen organiseren hebben we namelijk hulp nodig. Wilt u zich opgeven als hulpouder mail dan naar
bavokring.dir@rvko.nl
Kleding
Heeft u kleding nodig voor uw kinderen of uzelf, maar op dit moment geen financiele ruimte om nieuwe kleding te
kopen, kom dan naar juf Hafida. Zij heeft een prachtige kast waar zij tweedehands kleding heeft. U mag uitzoeken
wat u nodig heeft voor uzelf en uw kinderen.
Sporten
Sport uw kind nog niet, maar wilt u dit wel? Juf Kirsten en juf Hafida kunnen u helpen bij de aanvraag van het
Jeugdsportfonds. Met behulp van het fonds kan uw kind toch sporten. Rotterdam | Jeugdfonds Sport & Cultuur
(jeugdfondssportencultuur.nl)
Muziek & cultuur
Wil uw kind een muziekinstrument leren bespelen of bij een toneelvereniging? Dan kunt u gebruik maken van het
Cultuurfonds. Ook hierbij kunnen juf Hafida en juf Kirsten u helpen. Rotterdam | Jeugdfonds Sport & Cultuur
(jeugdfondssportencultuur.nl)
Stichting Meedoen
Stichting Meedoen is vooral bekend van hun bijdrage voor de ouderbijdrage. Op dit moment vergoed Stichting
Meedoen de ouderbijdrage niet meer. Wel kunnen zij nog hulp bieden bij tal van andere activiteiten en materialen.
Kijkt u eens op de website Ouders - Meedoen in Rotterdam Heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag, loop
dan bij ons langs.

JeugdEducatieFonds
Het JeugdEducatiefonds regelt ontzettend veel voor onze leerlingen. Zo gingen er laatst bijna 60 leerlingen naar
Aladdin, gaat groep 8 binnenkort naar Naturalis en kregen alle leerlingen van de school in de Kinderboekenweek een
prachtig leesboek. Naast veel groepsactiviteiten kan het JeugdEducatiefonds ook helpen bij individuele aanvragen,
bijvoorbeeld voor een bed of een bureau. Mocht u denken dat het JeugdEducatieFonds u ergens bij kan
ondersteunen laat dit dan aan ons weten. Juf Irma en juf Kristel doen de aanvragen bij dit fonds.
Muziekclub
Na de herfstvakantie is het zover: de MuziekClub gaat starten!
Iedere dinsdagmiddag gaan we met elkaar zingen, ritmes maken en met schoolinstrumenten aan de slag.
Er komen allerlei verschillende soorten liedjes aan bod, dus voor iedereen is er wat wils! Er zijn gedurende het
schooljaar zelfs een aantal optredens waar we zullen gaan optreden.
Lijkt u dit wat? Geef uw kind dan snel op bij juf Ellen.
Dit kan door een mail te sturen naar: ellen.denouden@rvko.nl
Deelname is gratis!
Alle informatie op een rij:
Wat? MuziekClub
Wanneer? Iedere dinsdagmiddag van 15:15 tot 16:00 uur.
Waar? Op de Bavokring.
Voor wie? Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 die houden van muziek en zingen.
Door wie? Juf Kristel, juf Anne, juf Noor, juf Lisa en juf Ellen
Vragen? Loop bij één van bovenstaande juffen langs!
*Ons eerste optreden staat al gepland! 7 december mogen we zingen op het stadhuis!
Een warme start
De herfst staat voor de deur en ondanks het mooie weer begint het alweer wat frisser te worden buiten. De
energieprijzen zijn op dit moment enorm hoog. Dat voelt u thuis en dat voelen we op school ook!
Ons gebouw is oud en vanwege de ventilatie moet er ook met het koude weer af en toe een extra raam open in de
school.
Om ervoor te zorgen dat niemand het koud heeft deze herfst en winter en om te laten zien dat wij allemaal bij elkaar
horen krijgen alle leerlingen na de herfstvakantie hun eigen Bavokring-trui! Is de trui na een tijdje te klein dan mag
uw kind zijn/haar trui om komen ruilen voor een andere maat, zo kunnen we de truien blijven gebruiken met elkaar!

