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Themaweken van 26 september t/m 14 oktober

Dit jaar willen we extra aandacht

besteden aan het thema van de

kinderboekenweek: Gi-Ga Groen!

Daarom hebben we besloten om de

kinderboekenweek eerder te beginnen en

er themaweken van te maken. Op

maandag 26 september openen we de

themaweken met een voorleeshalfuurtje

door de leerkrachten. In elk lokaal zal een

leerkracht of ondersteuner voorlezen. De

kinderen mogen zelf kiezen naar welk

boek of verhaal ze gaan luisteren.

Gedurende drie weken zal er in alle klassen op eigen wijze invulling gegeven worden aan het thema en

leesbevorderende activiteiten. We hopen we dat de school langzaam een beetje groener kleurt. Voor de

afsluiting in de laatste week, dinsdag 11 t/m vrijdag 15 oktober, hebben wij uw hulp nodig. We zouden het

leuk vinden als u als ouder ook komt voorlezen in de school. Elke klas zal in Social Schools een evenement

aanmaken waarop u zich kunt inschrijven. U kunt zelf met een leuk boek of verhaal komen of in overleg met



de leerkracht iets kiezen. Wij hopen op veel enthousiaste ouders en denken dat de kinderen het ook erg

leuk zullen vinden om ouders voor de klas te zien.

Toestemmingsverklaring en gegevens

Nogmaal brengen wij u de toestemmingsverklaringen onder de aandacht omdat er nog 22 verklaringen
ontbreken. Jaarlijks brengen wij in kaart of foto’s van kinderen geplaatst mogen worden op de website of in
nieuwsbrieven en dergelijke. Uw toestemming om dat te mogen doen is daar een voorwaarde voor.

Wilt u daarom via Social Schools aangeven of u ons toestemming geeft om beeldmateriaal van uw kind te
plaatsen op de website, in de nieuwsbrief of op social media?

Een enkele keer komt het voor dat we een ouder niet kunnen bereiken omdat bijvoorbeeld een
telefoonnummer of emailadres gewijzigd is of omdat er een verhuizing is geweest en de nieuwe
adresgegevens nog niet doorgegeven zijn. Wilt u daarom nagaan of dat ook voor uw situatie geldt? Zo ja,
dan ontvangen wij graag de nieuwe gegevens, zodat wij u kunnen bereiken als dat noodzakelijk is. U kunt
dat aan de leerkracht melden.

Dank alvast!

Schoolgids en praktische informatie

De Schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 is weer klaar. De Medezeggenschapsraad van onze school
heeft haar instemming aan de gids verleend. In de Schoolgids treft u alle belangrijke en praktische
informatie aan, die van belang zijn voor het komende schooljaar. Middels onderstaande link kunt u de gids
openen. De link is ook op de website van onze school geplaatst.

Sint Bavoschool Eemstraat

Wensen- en Verwachtingenavond

Afgelopen dinsdagavond hebben wij een Wensen en verwachtingen
avond. Hoewel de opkomst wat tegenviel zijn er wel 8 goede gesprekken gevoerd. Er zijn veel
complimenten en tops uitgewisseld en er zijn ook veel wensen en tips gedeeld. We kunnen de komende
periode weer …. om samen de goede dingen voor de kinderen en de school te doen. Dank aan allen die
aanwezig waren voor hun inbreng!

Informatieavond Kanjertraining

Gedrag kun je leren, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Al enkele jaren werken wij op school met de
Kanjertraining; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de
individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk dat u weet

https://haarlemschoten.online-editie.nl/sint-bavo-eemstraat


wat die training precies is. Dat blijkt namelijk niet altijd even duidelijk. Vanwege de Corona-periode hebben
wij u  ook niet altijd bij kunnen betrekken zoals we dat gewend waren.

Daarom organiseren wij op donderdagavond 13
oktober samen met de Stichting Kanjertraining een
informatie-avond.  De Kanjertraining neemt kinderen
en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als
ouders daar direct bij betrekken. Wij nodigen dan ook
van ieder kind in ieder geval een (1) ouder
nadrukkelijk uit voor deze avond. Het is erg belangrijk
dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze
van de school en  hoe u daar thuis mee om kunt gaan.
Op deze avond hoort u meer over de principes en
werkwijze van de training. De inloop is vanaf 19.15 uur.
De avond start om 19.30 en zal tot 21.00 duren. De
bijeenkomst wordt verzorgd door een trainer van de
Stichting Kanjertraining.

Textiel Race
De laatste week van de textielrace is aangebroken. Groep 8

heeft enorm hard gewerkt om van deze race een succes te

maken. Dat lijkt ook succesvol te zijn. Onze school staat nog

steeds bovenaan!

Maandagmiddag is er nog gelegenheid kleding te laten

verstellen. Het inleveren van textiel kan ook nog steeds. Samen

zetten we onze schouders onder dit prachtige initiatief!

Geen gymnastiek op 12 en 13 oktober

Op 12, 13 en 14 oktober gaan de leerlingen van de Sint Bavoschool Reviusstraat op schoolkamp. Meester
Roger gaat als begeleider mee. Dat betekent dat er op deze dagen geen gymnastieklessen zullen zijn.



Yoga en mindful lessen voor kinderen
De 8-weekse aandachttraining met mindfulness en (combat)yoga begint deze herfst weer op de St.
Bavoschool!
In de training leren de kinderen hoe ze beter met (pieker-)gedachten, gevoelens en prikkels kunnen
omgaan. Zij leren aandacht te geven aan zichzelf en aan wat er ‘nu’ is, te vertrouwen op hun eigen
kwaliteiten en meer rust in lichaam en hoofd te krijgen.
Kinderen zonder specifieke hulpvraag zijn natuurlijk net zo welkom. Elk kind vindt het fijn om beter tot rust
te kunnen komen, beter te kunnen slapen en meer op zichzelf te kunnen vertrouwen. ‘Je bent goed zoals je
bent!’

Iedere week krijgen de ouders een samenvatting van de les, zodat jullie weten welke onderwerpen we
hebben behandeld en hier thuis wellicht op kunnen inspelen.

Ouders worden uitgenodigd om de eerste en laatste les mee te doen.
Wanneer: Op 8 maandagmiddagen van 31 oktober t/m 19 december.
Waar: Speelzaal locatie Revius.
Wie: Leerlingen van groep 3 t/m 8 van de St. Bavoschool locatie Revius.
Tijd: 15:30-16:30 uur groep 3,4,5.
Tijd: 16:40-17:40 uur groep 6,7,8.

Groepsgrootte: Maximaal 8 leerlingen per groep.

Op mijn website: www.mindfulyogakids.nl vindt u meer informatie over de lessen, workshops en trainingen
die ik aanbied.
Ik kijk ernaar uit om de training weer te gaan geven!
Groeten, Rosanne Haringhuizen

Aanmelden graag op revius@sintbavoschool.nl voor 10 oktober

Deze cursus wordt grotendeels uit de school in de wijksubsidie bekostigd we vragen om een eigen bijdrage
voor de gehele cursus van €10.

Aan de hand van het aantal aanmeldingen kijken we wie er mee kunnen doen en hoort u voor de
herfstvakantie wie er zijn ingedeeld in welke groep.

Kledingbank in de Shelter op 29 oktober
Door de huidige situatie in Nederland wordt de structurele armoede meer zichtbaar. Met de Kledingbank in
Haarlem-Noord willen wij dan ook de kwetsbaren in onze samenleving helpen, zodat niemand
buitengesloten raakt.

Bij de laatste editie hebben we ruim 250 gezinnen (inclusief een heleboel Oekraïense vluchtelingen) kunnen
helpen aan kleding. Er was zoveel kleding, schoenen, speelgoed en babyspullen gebracht dat we iedereen
ruimhartig hebben kunnen zegenen. Ook was er heerlijke koffie van onze baristabar en hadden we soep
met broodjes gemaakt. Bezoekers waren zichtbaar ontroerd en verbaasd. ‘Is echt alles gratis?’ Ja, we
hebben alles gratis gekregen en delen het ook gratis weer uit. Zo bijzonder!

Hier gaan we dan ook graag mee door en hopen we de volgende editie van de kledingbank op 29 oktober
opnieuw een grote groep mensen te kunnen zegenen en ondersteunen. Lijkt het je leuk om in de week van
25 t/m 29 oktober te helpen met de voorbereidingen of op de dag zelf om de bezoekers te ontvangen? Heb

http://www.mindfulyogakids.nl/


je kleding of accessoires die niet meer past of niet meer gebruikt wordt? Of zit je zelf in een situatie waarbij
je met moeite het hoofd boven water houdt? Kijk op de website van de
[kledingbank](https://www.shelter-haarlem.nl/kledingbank) hoe je aan te melden als vrijwilliger, wanneer
kleding ingebracht kan worden en hoe je aan te melden als bezoeker. Met z'n allen maken we dit mogelijk!
de flyer treft u als bijlage aan.

Hartelijke groet,

Kim Russ

https://www.shelter-haarlem.nl/kledingbank

