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Vorige week maandag hadden we onze tweede Kiva-studiedag. Tijdens de eerste studiedag stonden de preventieve 
Kiva-lessen op het programma. Op deze tweede studiedag hebben we geleerd hoe we kunnen handelen in het geval 
dat er toch gepest wordt. Kiva noemt dit de ‘steungroepaanpak'. Dit is een oplossingsgerichte methode die uit gaat 
van gedeelde verantwoordelijkheid. Kinderen worden niet gestraft, maar betrokken bij het oplossen van het 
probleem. Straffen blijkt vaak een averechts effect te hebben en het pesten te verergeren.  Daarnaast zullen we een 
pestcoördinator aan gaan stellen. Deze coördinator kan aangesproken worden door kinderen, ouders en teamleden. 
De coördinator is beschikbaar voor overleg, ondersteuning en advies. De komende maanden zullen we de 
steungroepaanpak in praktijk gaan brengen. Natuurlijk vraagt dit ook nog enige oefening. Bij de start van het nieuwe 
kalenderjaar willen we een informatiebijeenkomst organiseren voor de ouders. Hier ontvangt u nog een uitnodiging 
voor, maar zet donderdagavond 25 januari alvast in uw agenda!   
Paulien Dubelaar  

Morgenavond (vrijdag dus) gaan wij de school voor de leerlingen in Sintsfeer brengen. Helaas hebben nog niet veel 
ouders zich aangemeld om ons hierbij te ondersteunen……… 
Mocht u dus nog tijd hebben om ons te helpen….graag!! Vanaf 20.00 uur is de school open en staat de koffie/thee 
alvast klaar 

Kiva  
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het derde thema van KiVa. In de onderbouw is het thema 'Wat is een fijne 
groep?'. De kinderen 
gaan met elkaar in 
gesprek over wat een 
fijne groep is en hoe ze 
er voor kunnen zorgen 
dat de groep voor iedereen fijn is. In de bovenbouw is het thema 'Wat is communicatie?'. Ze leren i.p.v. jij-taal, ik-
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DATA / ACTIVITEITEN 
November 
17          Lootjes trekken, gr. 5-8 
              Bavinci gr. 5-8  
18         Aankomst Sinterklaas! 
20 en 21   Pré-adviesgesprekken gr. 7 
December 
5           Sinterklaasfeest 
6           Inloop leerlingen tot 09.30 uur 
 
 
 

JARIGEN 
17  t/m 30 nov. 
Groep: 
1 A:   Dean 
2 B:  Jip 
3 B:  Tomas en Ilse 
3 C:  Fiene 
4 A:   Robine, Erma,Thomas en Sophiya 
4 C:   Daan 
5 B:   Ranaia 
8 A:   Lucas en Lisanne 
8 B:   Roxane 
 
 
                     

Nieuws vanuit de directie 

Nieuws vanuit de werkgroepen 

Nieuws vanuit de Ouderraad 



taal te gebruiken. In de oudernieuwsbrieven kunt u meer lezen over de thema's en ook staan er suggesties wat u 
thuis kunt doen.   

Het Kiva-team   

Werkgroep Groen  
Woensdag gruitdag 
Woensdag wát? Nooit van gehoord? We merken dat het verschijnsel gruitdag een 
beetje is weggezakt, de laatste tijd. Maar de leerlingen uit de hogere groepen 
weten het vaak nog wel: woensdag is het gruitdag op de Bavinckschool. Dan neemt 
iedereen groente en/of fruit mee voor de kleine pauze. Omdat het lekker is en 
gezonder (en duurzamer) dan een voorverpakte pauzekoek of een zakje snoep. Het 
mooiste zou natuurlijk zijn als het elke dag gruitdag was. Voor sommigen is dat ook 
al zo: geweldig! 

Dit schooljaar kozen de leerlingen voor het Eco-Schools programma, waar onze school aan deelneemt, het thema 
Voeding (en Gebouw & Omgeving). Dat is een mooie aanleiding om het gruiten weer op de agenda te zetten. Net als 
gezond drinken. Dus liever niet altijd een pakje drinken mee naar school nemen, maar gewoon je Dopper of ander 
navulbaar flesje onder het watertappunt in de hal houden. Of onder de kraan natuurlijk. 
Op verschillende momenten gaan de Groenmaatjes tel-acties houden in de groepen: hoeveel kinderen hebben 
groente & fruit mee? En hoeveel leerlingen drinken water? Op die manier kunnen we zien of we ook op het gebied 
van voeding steeds een stapje duurzamer worden. 
De werkgroep Groen 
 
Werkgroep bibliotheek 
Oproep van de Baafbieb (schoolbieb) 
Momenteel zijn twee ouders samen met onze leesconsulent Melissa bezig met het omstickeren van de hele 

schoolbieb. We gaan over naar het systeem van de bibliotheek, dit wil zeggen 
dat na AVI-niveau E4 de boeken op leeftijdscategorie worden ingedeeld en 
niet meer op AVI-niveau. Dit is een gigantische klus en deze twee enthousiaste 
ouders zouden nog wat hulp kunnen gebruiken. Zou u af en toe een uurtje 
kunnen helpen? Stuur dan een mailtje naar: 
dina.mommertz@salomoscholen.nl. 
 
 

Goede doelen commissie 
Tweemaal per jaar zamelen wij met de leerlingen geld in voor een goed doel. Eenmaal is dit een gepland doel, 
eenmaal per jaar is dit een spontaan en op dat moment actueel doel (zoals de actie begin dit schooljaar voor Sint 
Maarten). Geld inzamelen voor goede doelen vinden wij horen bij de burgerschapsvorming van onze kinderen. 
Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, 
waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. Voor dit jaar hebben we 
gepland om mee te doen met de Sinterklaasactie.  
Zaterdag 18 november komt de stoomboot met Sint en zijn Pieten aan in 
Dokkum. Het Sinterklaasfeest is een echt oud- Hollandse traditie en voor 
velen van ons een van de mooiste jeugdherinneringen, Zingen voor de 
kachel, de spanning of er wel of niet wat in het schoentje zit, en als 
hoogtepunt….pakjesavond! Helaas is voor veel gezinnen in Nederland 
"Sinterklaas" helemaal geen feest, vanwege persoonlijke financiële nood. 
Sinterklaas gaat hun deur voorbij. Graag willen wij de Sinterklaasbank 
onder uw aandacht brengen. De Sinterklaasbank is er voor kinderen, die 
met hun ouders(s) op of rond de armoedegrens leven. 1 keer per jaar een 
cadeautje wat je echt heel graag wilt hebben, wat je zelf uit hebt mogen zoeken en je vol trots op school kan laten 
zien. Laat alle kinderen even meegaan in dit sprookje. ”Laat een kind niet naast de pakjesboot vallen!” 
Voor meer informatie www.sinterklaasbank.nl 
Mochten jullie aanvullingen hebben of vragen dan hoor ik het graag. 
 
De 'goede-doelen-commissie': Peggy Ann Wesselius en Ingeborg Meinster 

http://www.sinterklaasbank.nl/


Onderbouw 
Heeft u nog oude pannen of lepels? Graag gebruiken wij dat voor de kleuters in de zandbak. 
 
Nieuws vanuit de bovenbouw  
Groep 6 is maandag  13 november naar de Bibliotheek geweest. Een leerzame excursie waar de kinderen geleerd 
hebben hoe ze dingen kunnen opzoeken. Hoe werkt de catalogus van de bibliotheek? Hoe kun je de boeken vinden 
die je zoekt? En hoe kun je sommige antwoorden vinden op internet? Het thema is Europa. De kinderen hebben 
verschillende zoekmachines geleerd. Over 2 weken komt de bibliothecaris op school en gaan we nog meer 
opzoekvaardigheden leren. De kinderen hebben enthousiast gewerkt en veel geleerd! De beste speurneuzen van 
Europa! 
In de dienstregeling van de Bavinckschool was te lezen dat het voor groep 8 weer tijd was voor de jaarlijkse 
voorlichting van de NS. Zoals het hoort bij de NS, waren onze gasten ruim op tijd! Onze leerlingen hebben 
voorlichting gekregen over het werk van een machinist en wat deze zoals meemaakt op de route. Al snel veranderde 
het onderwerp naar 'de gevaren van het spoor'. Onze leerlingen weten nu heel goed dat de bordjes bij spoorwegen 
er niet voor niets staan. Wacht tot het rode licht gedoofd is betekend dan ook dat er echt gewacht moet worden. 
Behalve de presentatie, waren de NS pennen en bloknootjes natuurlijk ook mooi meegenomen! 
In de groepen 6 t/m 8 zijn we ook druk bezig met alles rondom de november- en decemberfeesten. We hebben 
lampionnen gemaakt en lootjes getrokken. Tot de volgende keer!  
Groetjes vanuit de bovenbouw  

 
Op tijd komen 
Wilt u er op letten dat uw kind op tijd op school is?! Om vijf voor half negen gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 

samen met hun leerkracht naar binnen, zodat de lessen om half 9 kunnen starten. De kinderen van 
groep 3 t/m 8 verwachten wij op het grote schoolplein. De kinderen uit groep 1 kunnen door de 
hoofdingang naar binnen gebracht worden. Om samen voor rust en veiligheid voor onze kinderen 
te zorgen willen we de ouders van de kinderen van groep 1 vragen niet door de deur bij het grote 
plein naar binnen te gaan.  
 

Verlof 
Rianne Kathmann zal half maart haar eerste kindje verwachten. Dit is natuurlijk mooi en 
feestelijk nieuws, waarmee we Rianne en Erwin hartelijk feliciteren! Het verlof van Rianne 
zal ingaan op 12 februari 2018. Vanaf deze dag zal Iris Treffers op de maandag t/m 
donderdag de groep gaan begeleiden. Iris is een ervaren bovenbouwleerkracht. Op vrijdag 
zal Joella Blok voor de groep staan. 
 
Broodje Engels 

Op onze school wordt in samenwerking met Happy Homework extra Engelse les aangeboden onder de naam 

‘Broodje Engels’. De lessen Engels zijn geschikt voor de kinderen uit groep 1 t/m 8.  

De Engelse lessen worden op iedere dinsdag van 15.00-16.15 uur in een leslokaal 

bij ons op school aangeboden. De lessen zijn spelenderwijs met behulp van de 

Cambridge lesmethode ‘Super Minds’.  Super Minds werkt met aansprekende 

thema's, liedjes en spelletjes die passen bij de leeftijd van de kinderen. Meer 

informatie? http://bredeschoolaanbod.nl/bavinckschool-haarlem. 

Aanmelden? 

Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het schooljaar. Als u uw kind wilt aanmelden, dan kan dat via het 

aanmeldformulier op http://bredeschoolaanbod.nl/bavinckschool-haarlem, of via e-mail naar 

info@happyhomework.nl. De eigen bijdrage voor de lessen betreft €37,50 per maand. Eenmalig vragen wij €25,00 

inschrijfgeld. 

Nieuws vanuit de bouwen 

Overig nieuws 

http://bredeschoolaanbod.nl/bavinckschool-haarlem
http://bredeschoolaanbod.nl/bavinckschool-haarlem
mailto:info@happyhomework.nl


Sint Maarten 
Vorige week hebben de leerlingen uit de groepen 1 en 2 alvast hun lampion mogen testen voor Sint Maarten 
afgelopen zaterdag. In een lange stoet vertrokken ze richting een ouder van de Ouderraad om daar hun zangkunsten 
te laten horen en de lekkere traktatie in ontvangst te nemen. De foto’s willen we u zeker niet onthouden!  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfs Hulp Verlening Cursus 
Veel leerkrachten zijn deze dagen bezig met het vernieuwen van hun certificaat BHV. De jaarlijkse opfriscursus, 
georganiseerd vanuit Salomo, staat dan ook weer op het programma. Een gedeelte EHBO en een brandtraining zijn 
vaste prik op de agenda. Naast de serieuze zaken, wordt er ook veel gelachen tijdens deze cursus, kan ik u 
verzekeren!  Dit jaar zijn er zelfs 3 collega’s die besloten hebben ook BHV-er te worden. Hoe meer, hoe beter! 
 
 
 


