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Belangrijke data.
revius@sintbavoschool.nl

31 aug—11 sep

Weken van respect

1 september

Informatieavond (gaat niet door)

7 september

Inloopspreekuur CJG 8.15– 9.15 koffiekamer.

7 september

Inloopspreekuur Logopedie 11.30 –12.30

8 september

Schoolfotograaf

14 september

Week van de startgesprekken

15 september

Margemiddag. (Kinderen uit om 12.00 uur, TSO beschikbaar)

30 september

Start Kinderboekenweek ( Thema: “ontdekken van werelden van vroeger)

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

Informatieavond en startgesprekken
Helaas kan de informatieavond niet doorgaan i.v.m. Corona. Daarom sturen wij u de informatie op een andere manier toe. Op 1 september ontvangt u van de directeur de schoolgids en de leerkracht stuurt u informatie over de
groep. Iedere groep kiest hiervoor een eigen vorm. Sommige leerkrachten sturen een uitgebreide brief en andere
leerkrachten kiezen ervoor een filmpje te maken.
Gelukkig kunnen de startgesprekken wel doorgaan. Deze zijn voor de ouders van onze leerlingen van groep 3 tot
en met 8 en dit jaar ook voor ouders van de kleuters die door de nieuwe verdeling van de kleutergroepen van
leerkracht/ groep zijn veranderd. U ontvangt van de leerkracht nog informatie en een uitnodiging voor deze gesprekken.

Inloopspreekuur CJG en Logopedie
Maandag 7 september zijn er twee inloopspreekuren gepland. U bent dan welkom om in de
school te komen. Wij ontvangen u dan graag via de voordeur en zullen u vragen of u klachten
heeft. Ook verzoeken wij u om uw naam in de map te schrijven.
U kunt bij beide spreekuren terecht voor grote en kleine vragen.
Bekijk hiervoor ook de informatie in de vorige Punter.

Bericht van Kids2Ellens
De scholen zijn weer begonnen en zo ook Kids2Ellens. Voor de tussenschoolse
opvang betekent dit dat alleen de kinderen die een abonnement hebben overblijven. De kinderen die geen
abonnement hebben gaan om 12 uur naar huis.
De groepen 1 t/m 4 gaan van 12.00-12.30 uur eten en daarna buiten spelen. Bij slecht weer blijven we binnen.
De groepen 5 t/m 8 gaan eerst buiten spelen (bij slecht weer blijven we binnen) en van 12.30-12.55 eten.
De kleuters worden door ons om 12.50 uur naar binnen gebracht. Eerst gaan we handen wassen en daarna
brengen we de kinderen terug naar de groep.
De groepen 3 t/m 8 gaan om 12.55 uur naar binnen.
Mocht u uw kind willen laten overblijven dan kunt u uw kind aanmelden via onze website: www.kids2ellens.nl
(bij het kopje tarieven staat ons inschrijfformulier)
Bij de voor en naschoolse opvang hanteren we nog dat wij de kinderen ophalen en naar beneden komen brengen.

Op de deur bij de Geus hangt een telefoonnummer welke u kunt bellen en dan komen wij met uw kind naar
beneden.
De voorschoolse opvang is van 07.30-08.20 uur
De naschoolse opvang is van 15.00-18.30 uur

Op de woensdag is er ook opvang van 12.00-18.00 uur.
Als u uw kind wilt aanmelden of afmelden voor de opvang dan graag ontvangen wij graag een bericht tijdens de
werkweek. In het weekend werken wij niet en wordt uw mail niet beantwoord. Dank voor uw medewerking.

Hoofdluis
Momenteel komen er geen ouders in de school om de kinderen te controleren op hoofdluis. Wilt u zelf uw kind
(eren) goed controleren? Mocht u hoofdluis aantreffen wilt u dit dan delen met ons zodat we de groep kunnen
laten weten dat er hoofdluis heerst?
Alvast bedankt!

School in de Wijk
Na de succesvolle introducties vorig schooljaar konden we helaas afgelopen maart niet daadwerkelijk starten
met het aanbod. Gelukkig is het nu weer mogelijk om de kinderen na school deel te laten nemen aan de activiteiten. Op maandag 31 augustus zullen we starten met 3 muziekgroepen (ukelele, keyboard en cello) Laura Conesa van de Wereld Muziekschool zal deze lessen geven. Op de donderdagen zullen de danslessen onder leiding
van dansdocente Roby Roest starten. Ook Druppiekunde zal weer van start gaan. Wij zijn blij dat er daarnaast
ook weer gekeken wordt voor een aanbod onder schooltijd. Voor de kleuters zal muziekdocent Marjolein Karman een aantal lessen op de donderdagochtend tot de herfstvakantie gaan geven.
Mochten er vragen over het School in de Wijk aanbod zijn mail uw vraag dan naar revius@sintbavoschool.nl.

Schaakles ?
“Schaken is goed voor je hersenen maar ook heel leuk. Vanaf woensdag
16 september begint er weer een serie van 16 schaaklessen voor kinderen
tussen de 6 en 12 jaar. De schaaklessen worden al jaren verzorgd door
Stichting Buurtschaak waar al meer dan 1000 kinderen hebben leren
schaken. De lessen worden gegeven door ervaren trainers en we doen dat
na schooltijd, onder andere in de Bos en Vaartschool (Florapark 14 in
Haarlem). De inloop is vanaf 15.15 uur en de les is van 15.30 tot 16.30
uur. Het is voor zowel beginners als voor kinderen die al kunnen schaken.
De kosten zijn 70 euro per kind. Wat betreft corona maatregelen volgen
we de regels van de school en het RIVM. Mocht je toch liever meedoen
met een digitale serie dan kan dat op donderdag of vrijdagmiddag, ook van 15.30 tot 16.30 uur. Meer informatie en
aanmelden via www.buurtschaak.nl “

Wat u misschien niet weet is dat de kunstenaar die onze muurschildering heeft gemaakt, Sidney Waerts, in eerste instantie
twee voorstellen heeft gedaan. Meerdere
kinderen, van verschillende leeftijden, hebben beide voorstellen gezien zonder te weten waarvoor deze tekeningen bedoeld waren. Unaniem kozen de kinderen voor de
beer, ja de beer, echt die met de beer.
En wat zijn we blij met onze muurschildering!

Bavo in beeld

Hart organiseert Street Art workshops
in de Indische Buurttuin

Woensdag 2 en woensdag 9 september van 15-16.30 uur
met een expositie op zaterdag 12 september

Wat?
Samen met de Haarlemse kunstenaar TRIK ga je aan de slag met allerlei materiaal en maak je een INSECT-kunstwerk. Hij gaat je helpen om vanuit niets een geweldig beest te maken, gebruik makend van grote stukken karton, verf, markers, tape, ijzerdraad, touw en
wat je maar kan verzinnen. Bij de opening van de nieuwe Indische tuin van de Horizon op 12 september laten we alle gemaakte Insect-kunstwerken zien in een expositie in de tuin. Dus je bent dan officieel een echte kunstenaar!

TRIK is van alles maar bovenal een geëngageerd beeldmaker. Hij geeft diverse creatieve workshops. Zie illustrik.nl

Voor wie?
Alle kinderen vanaf 7 jaar mogen meedoen! Je kunt gratis meedoen! Stuur een mailtje als je mee wilt doen naar: mariette.out@gmail.com

Wanneer? woensdag 2 september en woensdag 9 september van 15 tot 16.30 uur met een expositie van je werk op
zaterdag 12 september tijdens de officiële opening.

Waar? Bij Buurtcentrum de Horizon –Ingang Indische Buurttuin: Nieuw Guineastraat 3 Haarlem

De workshops worden in samenwerking met Dock georganiseerd door Stichting Hart, het centrum voor kunst, kennis
en cultuur in Haarlem.

