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Belangrijke data
revius@sintbavoschool.nl

Week 15 juni

Week van de 15 minuten gesprekken

oudervereniging@sintbavoschool.nl

Week 22 juni

Week van de 15 minuten gesprekken

dmrrevius@sintbavoschool.nl

Einde schooljaar

Geen Bavostuif

gmr@haarlemschoten.nl
reviuspunter@sintbavoschool.nl

De Kunstweken musea kunnen open!
Voordat de school dicht moest in maart hebben de leerlingen allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken.
Echte kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. Daarom zijn alle werkjes nu ook te zien in een
speciaal voor iedere kunstenaar gemaakt online museum.
Kijk in de Museumfolder van uw kind.
Met behulp van de folder die de kinderen vandaag hebben meegekregen nodigen ze (samen met u) eenvoudig alle familie en
vrienden uit voor hun eigen museum mèt heuse museumshop. Echte fans kunnen hier leuke spulletjes met de tekening erop
bestellen. Unieke aandenkens die u nog langer laten genieten van de kunst van uw kind!
Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op ‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw
museum’.
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind!

Lid medezeggenschapsraad DMR) gezocht
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de DMR een nieuw lid.
Wat is de DMR?
De DMR is de deelraad Reviusstraat. Het is een raad waarbij er twee ouders en twee leerkrachten samen met de directeur allerlei school(beleids)zaken bespreekt.
Daarbij kan je denken aan de formatie (hoe worden de groepen ingedeeld), het schoolplan en de schoolgids.
Bij sommige punten heeft de DMR adviesrecht en soms ook instemmingsrecht.
Je kunt bij de DMR dus echt een verschil maken en de school ondersteunen.
Op dit moment zitten juf Kathy, meester Roger, Marloes van Zadelhof en Aukje van het Nederend in de DMR. Aukje gaat
na dit schooljaar stoppen.
Indien je interesse hebt in een plekje in de DMR mail dan naar rogervelu@sintbavoschool.nl. Je kan altijd een keertje
mee komen kijken of mailen voor meer informatie.
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Buitenschoolse activiteiten
DE MUSICAL4DAAGSE GAAT DEZE ZOMERVAKANTIE DOOR!
DE MUSICAL4DAAGSE DEZE ZOMER WEER TERUG IN HAARLEM; WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN!
De Musical4daagse gaat deze zomervakantie door! Heb jij je musicallessen gemist, ga je dit jaar niet op en vakantie
en hou jij van zingen, dansen en acteren? Deze zomervakantie komt de Musical4daagse weer terug in de Stadsschouwburg & Philharmonie in Haarlem. Maak een musical in 4 dagen voor een écht publiek. Geen ervaring nodig!
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen.
Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in de Philharmonie Haarlem.
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
4 juli t/m 7 juli & 8 juli t/m 11 juli | 09:00 tot 14:00
Inschrijven kan tot 20 juni via de website: www.musical4daagse.nl.
Let op, er is maar beperkt plaats!
Kosten voor 4 dagen: €157,95
Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
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Nog meer buitenschoolse activiteiten
Vakantiekampen; een onvergetelijke ervaring!
Voor kinderen die na een bijzondere tijd wel even een uitlaatklep kunnen gebruiken deze zomer; ga lekker op kamp!
Je beleeft de gaafste avonturen met leeftijdsgenootjes! Interesse? Neem een kijkje op de website.
https://mailchi.mp/kidsproof/zomerkampen-kids-haarlem-567021?e=0722c6cb67

Alternatieve avondvierdaagse.
Misschien heeft u in het nieuws gehoord dat de Avondvierdaagse een alternatief heeft gevonden.
Via de link algemeen: https://www.avond4daagse.nl/ kunt u bekijken wat het aanbod is.

Inschijven kan via: https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=Deelnemers+Avond4daagse++Home+Edition&utm_campaign=341d2f0ed1EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2f7819b742341d2f0ed1-137663069

