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Belangrijke data.
17 augustus

Start schooljaar 20-21 / Opening Groene Plein

26 augustus

Koffie uurtje (gaat niet door i.v.m. Covid -19)

31 aug– 11 sep

Week van respect (twee weken)

1 september

Informatieavond GAAT NIET DOOR i.v.m. Covid-19

7 september

Inloopspreekuur CJG 8.15 uur koffiekamer

8 september

Schoolfotograaf

14 september

Week van de startgesprekken

15 september

Margemiddag 1 (kinderen uit om 12.00 TSO beschikbaar)

revius@sintbavoschool.nl
oudervereniging@sintbavoschool.nl
dmrrevius@sintbavoschool.nl
gmr@haarlemschoten.nl
reviuspunter@sintbavoschool.nl

Start schooljaar 2020-2021 met Opening Groene Plein door de wethouder.
We mogen weer beginnen! We starten meteen met een mooie knaller, want na de zomervakantie
komt dhr. Snoek, wethouder van Jeugd, Onderwijs en Sport van de gemeente Haarlem ons nieuwe
plein openen. De opening is op 17 augustus en begint om 8.30 uur. De kinderen verzamelen op het
plein, alwaar zij bij de leerkracht gaan staan. De ouders mogen buiten de hekken meekijken.
We waren al eerder van plan het plein te openen, maar door Corona is deze uitgesteld. Toch hebben
wij niet stilgezeten, want U heeft vast gezien dat er in de zomervakantie ook gewerkt is aan de verdere verfraaiing van het schoolplein. De Haarlemse muurkunstenaar Sidney Waerts heeft een prachtige muurschildering gemaakt en u begrijpt dat wij hier verschrikkelijk trots op zijn. Ook de buurtbewoners hebben ons laten weten blij te zijn met het Groene Plein en de nieuwe muurschildering.
Terechte waardering voor iedereen die het Groene Plein mogelijk maakt!
De opening zal ongeveer een half uur in beslag nemen. We hopen natuurlijk dat u er bij kunt zijn.

Weet u het nog? Dit schooljaar is de inloop gewijzigd.
Tijdens de coronasluiting hebben wij gemerkt dat het een groot voordeel is dat de kinderen zelf de
school mogen inlopen in de ochtend en de middag. Onze ervaring is dat het hierdoor sneller stil is in
school en dat we echt om 8.30 uur kunnen beginnen met de les. We willen de vrije inloop daarom graag
behouden. Dit betekent het volgende;
Om 8.20 gaan de deuren open en kunnen de kinderen binnenkomen. De ouders blijven buiten, maar
mogen wel weer het plein op.
Op maandag mogen de kleuterouders wel mee naar binnen.
Om 12.50 kunnen de kinderen die thuis een broodje eten naar het plein komen. De kleuters kunnen om
12.50 naar binnen. Kids2Ellens brengt de kleuters van de TSO naar binnen. Om 12.55 gaan de deuren
open en gaan ook de groepen 3 tot en met 8 naar binnen.
De TSO gaat weer als vanouds. De kinderen met een abonnement blijven over en de rest eet thuis een
broodje. Ook interesse in een TSO abonnement? Neem contact op met Kids2ellens@gmail.com.

Jaarplanning en informatie van school.
Alle data staan vermeld in de kalender van Social Schools. In de Punter plaatsen wij altijd een reminder
voor de komende weken, maar wij wijzen u erop dat wij verwachten dat u zelf de kalender in de gaten
houdt i.v.m. studiedagen en margemiddagen.
Wij communiceren veel zaken via Social Schools en gaan ervan uit dat iedere ouder een account heeft
zodat hij/zij op de hoogte is van de laatste berichten.
Het komende schooljaar is volledig ingepland, maar we moeten afwachten hoe het jaar in de praktijk zal
verlopen gezien de situatie rondom Covid -19. Uiteraard doen wij ons best om u zo goed mogelijk te blijven informeren. Wij verwachten van u dat u ons ook informeert, bijvoorbeeld als u op vakantie bent geweest in een ‘oranje’ gebied en daardoor in quarantaine moet blijven. Meer informatie over Onderwijs
en Covid-19 is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Mocht u vragen hebben, of iets willen melden dan kunt u bellen met het 023 5376133 of een bericht sturen naar geabaars@sintbavoschool.nl.

Bavo in beeld

Externen in de school
In onze school zijn ook externen aan het werk. In deze nieuwbrief stellen zij zich aan u voor.
Kindercoaching
Mijn naam is Charlotte Kamphaus. Ik ben ruim twintig jaar werkzaam geweest als lerares in het basisonderwijs en lerares Nederlands en heb ondervonden dat kinderen/jeugd vaak veel te verwerken hebben
en veel prikkels krijgen. Ik ben altijd zeer betrokken bij kinderen/jeugd, en wilde in de klas altijd meer
kunnen bieden dan een luisterend oor.
Ik heb mijn hart gevolgd en heb de post-HBO opleiding tot Kinder/jeugd coach-counsellor gevolgd bij
BGL & partners. Sinds 10 jaar heb ik mijn eigen praktijk en ga ik naar de scholen toe om kinderen/jeugd
daar te begeleiden omdat het laagdrempelig is en veilig in de eigen schoolomgeving. Wekelijks ben ik
aanwezig op de St. Bavoschool locatie Eemstraat en Reviusstraat.
Mijn passie is het persoonlijk begeleiden van kinderen/jeugd (van 2 jaar t/m 21 jaar)- crèche- en peuterspeelzaal leeftijd, basisschoolleerling en middelbaaronderwijs scholier- die niet goed in hun vel
zitten of een extra steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld bij het leren omgaan met hoog gevoeligheid, faalangst, hoge prestatiedrang, verlatingsangst, weinig zelfvertrouwen, slaapproblemen, wennen aan een nieuwe klas, pesten e.d. Ook bied ik ondersteuning bij rouw en verlies, bijvoorbeeld bij
echtscheiding of overlijden van een dierbare. Ouders/verzorgers worden betrokken bij de begeleiding
en ik geef tips en adviezen die u in de praktijk kunt gebruiken.
Ik wil heel graag kinderen/jeugd begeleiden zodat zij weer vrolijk, positief en onbezorgd in het leven
kunnen staan !
Voor meer informatie kan u kijken op mijn website : www.charlotte-coaching.com òf contact opnemen
via Info@charlotte-coaching.com
Logopedie
Mijn naam is Marcella Mollema, ik ben 22 jaar en woonachtig in Amsterdam. In juni 2019 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Sinds februari 2020 werk ik met veel
plezier bij Logopedie is leuk. Op de maandagmiddag ben ik in Haarlem aanwezig op de Sint Bavoschool.
Heeft u een vraag, kom gerust langs op het maandelijkse spreekuur. U kunt mij tevens bereiken via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.
E-mail: marcella@logopedieisleuk.nl
Telefoonnummer: 06 48 24 91 48

Centrum Jeugd & Gezin Haarlem
‘Samen sterk in opgroeien en opvoeden!’
‘Ik vind het belangrijk dat mijn kind lekker in zijn vel zit” of “ik wil graag hulp om
op
een andere manier ruzies op te lossen met mijn kind.’ Herkenbaar? Soms zou je als ouder gewoon
best wel eens wat advies willen. Als jouw kind niet lekker in z’n vel zit, te weinig zelfvertrouwen
heeft of zelfs gepest wordt? Als je in discussies belandt met je partner over de opvoeding of je
kind moeite heeft met de scheiding? Je kunt je vragen hierover stellen aan een coach van het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG), onderdeel van de gemeente Haarlem.
Het CJG werkt samen met school, de GGD, het sociaal wijkteam, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties en veel andere organisaties op het gebied van jeugd. CJG coaches Suat Kilic en Elsa
Schagen zijn aan de Sint Bavo School verbonden. De internbegeleider kan je meer vertellen over
hun inzet en mogelijkheden.
Het CJG biedt hulp aan ouders die graag advies of ondersteuning zouden willen krijgen van een
opvoedprofessional. Soms kan het alleen al helpen dat
iemand
even met je mee kijkt maar langere ondersteuning is
ook
mogelijk. Deze ondersteuning is kosteloos.

Hoe kom je in contact met het CJG?
•
Via de intern begeleider van school
•
Via het CJG inloopspreekuur op school
•
Via het Informatie & Adviesteam van het CJG
Tegemoetkoming schoolkosten
In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.
De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.
Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen op het basisonderwijs:
Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:
Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:

€ 100
€ 200
€ 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/
Keuzebudget voor kinderen
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en
kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming
schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag
is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op https://
www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

