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Ouderpanel 
Vorige week is het ouderpanel bij elkaar geweest. In het ouderpanel kunnen ouders en directie op laagdrempelige 
wijze met elkaar bespreken wat er speelt op school en  ‘achter het muurtje’. Tijdens dit ouderpanel hebben we het 
voornamelijk gehad over de verkeersveiligheid rondom de school. Een oproep van team, 
kinderen en uw mede-ouders: 
Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets in het kader van ‘Bavinck autovrij!’. Dit vergroot 
de veiligheid van onze kinderen. Als u wel met de auto komt, wilt u deze dan parkeren op 
plaatsen waar dit ook echt mag? Tussen 8.00 en 9.00 en 15.00 en 16.00 uur is er een 
parkeerverbod aan de schoolkant van de Ambachtsstraat en de Rechthuisstraat. Ook op de 
hoek van de Ambachtsstraat en Rechthuisstraat staan vaak auto’s geparkeerd. Dit zorgt voor 
opstoppingen en onoverzichtelijke situaties. Tip: parkeer aan de Rijksstraatweg en loop het laatste stukje.  
 
12/12 
Op dinsdag 12 december zal waarschijnlijk door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden 
gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front hebben op dinsdag 7 november een ultimatumbrief voor 
nieuwe acties overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs. De organisaties verwachten uiterlijk in de week van 
5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het 
primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan roepen de vakbonden een landelijke staking 
op 12 december uit. Daarnaast organiseren de partijen op woensdag 29 november een meet-up tussen minister Slob 
en leraren, schoolleiders en schoolbesturen uit heel Nederland. 
Wij sluiten niet uit dat het ultimatum verloopt zonder dat de extra middelen beschikbaar worden gesteld. Wanneer 
er een nieuwe stakingsdag komt, zal de Bavinckschool weer dicht zijn. Wij willen u dit, ondanks dat het nog niet 
zeker is, nu al laten weten, zodat u opvang voor uw kind(eren) kunt regelen. Wij verwachten dat de 
kinderopvangorganisaties, net als vorige keer, met een aanbod zullen komen.  
 
De Verbeelding 
Het afgelopen jaar heeft u er al regelmatig over gehoord: De Verbeelding, de nieuwe school in Haarlem-Noord. De 

school wordt geopend omdat er een grote druk op de scholen in Haarlem-Noord is wat betreft de 
aanmelding van nieuwe leerlingen. De scholen barsten uit hun voegen. De Verbeelding valt onder 

hetzelfde bestuur als de Bavinckschool. Om de school te kunnen starten viel de school in eerste 
instantie onder ons Brinnummer. Dit is puur administratief: de school is een volledig op zichzelf 

staande school, met eigen team, eigen directie, eigen onderwijsvisie, eigen gebouw. In januari zal de 
school zijn deuren openen. Omdat een vijftal kinderen al eerder 4 jaar werd, hebben wij deze kinderen tot januari 
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DATA / ACTIVITEITEN 
December 
5           Sinterklaasfeest 
6           Inloop leerlingen tot 09.30 uur 
21         Leerlingen ’s middags vrijdag 
              17.30 uur  Kerstdiner 
22         Kerstviering in de kerk 
              12.00 uur leerlingen vrij!           
 

JARIGEN 
1 t/m 14 december 
Groep 
1 C:   Tim 
2 A:   Dusty, Doortje, Callen en Tygo 
2 B:   Daan 
3 C:   Bram 
4 A:   Chloe 
4 B:   Luc 
5 A:   Damien 
5 B:   Julia 
5 C:   Feline 
6 A:   Damian 
7 A:   Rick en Pien 
7 B:   Kay 
8 B:   Daley 
 
 
 
 
                     

Nieuws vanuit de directie 



opgevangen. Zij zullen dus binnenkort afscheid van ons nemen. Wij wensen dit vijftal een mooie tijd op de 
Verbeelding toe! Voor wie meer informatie over De Verbeelding wilt heb ik een brief toegevoegd. Ook kunt u een 
kijkje op de website nemen:  
www.deverbeeldinghaarlem.nl 
 
Facebook 
Wist u al dat we sinds kort een echte Bavinckschool Facebookpagina hebben? Er 
was al een lange tijd een onofficiële pagina. We willen u vragen daar niet meer op 
te posten. Uw foto’s en berichtjes zijn welkom op de officiële pagina. Zo houden 
wij zicht op wat er geplaats wordt. Het doel van de Facebookpagina is een beeld te 
geven van de leuke en sfeervolle activiteiten op de Bavinckschool. Zo kunt u 
momenteel het wel en wee van Sinterklaas volgen. Sinterklaas slaapt iedere nacht 
bij ons op school, maar is meestal al voor dag en dauw vertrokken. De sporen die 
hij nalaat zijn elke dag weer verrassend!  
 
Veiligheidsmeting 
De afgelopen maand hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een vragenlijst 
ingevuld die gaat over welbevinden en sociale veiligheid. Deze vragenlijst hoort bij onze nieuwe methode Kiva. 
Ondertussen zijn alle lijsten ingevuld en zijn de rapportages bij de leerkracht binnen. De leerkrachten bespreken met 
hun collega’s de rapportage om tot goede interventies te komen die het welbevinden en het gevoel van veiligheid 
kunnen verhogen. Voor de groepen 5 t/m 8 is er ook een schoolrapportage beschikbaar. De uitslagen geven het 
volgende beeld weer: 

- Het welbevinden is over het algemeen (zeer) hoog.  

- Op de vraag: ‘Hoe vaak ben je de afgelopen periode gepest’ wordt gemiddeld gescoord tussen ‘helemaal 

niet’ en ‘een of twee keer’ in (dichter bij ‘helemaal niet’). 

In de vragenlijsten staan ook vragen over hoe de leerkracht omgaat met pesten. In alle groepen is volgens de 
leerlingen meerdere keren door de leerkracht gesproken over pesten. Het is voor de kinderen duidelijk dat de 
leerkracht pesten niet tolereert. Op de vraag ‘Hoeveel heeft de juf of meester gedaan om het pesten te stoppen’ 
scoren we tussen ‘een beetje’ en ‘veel’. Hier is dus nog winst te behalen. We denken dat deze score hoger zal 
worden nu we een duidelijk aanpak tegen pesten hebben: de steungroepaanpak.  

 
 
 
 
 

Sinterklaasactie 
De opbrengst van de Sinterklaasactie is 245,70 euro. Dit bedrag is overgemaakt naar de Sinterklaasbank. Bedankt 
voor ieders bijdrage! Hier maken we weer een aantal kinderen heel blij mee.  
De goede-doelen-commissie 
 
Voorleeswedstrijd 
Net als vorig jaar doen wij ook dit jaar weer mee met de Nationale Voorleeswedstrijd voor de groepen zeven en 
acht!  
Momenteel zijn de voorrondes in de klassen al bezig en uit iedere groep wordt één winnaar gekozen. Deze vier 
winnaars gaan op donderdag 14 december strijden voor de titel “Voorleeskampioen van de Bavinckschool”.  
Een deskundige jury heeft de zware taak om te bepalen wie de winnaar wordt.  
De Bavinck Voorleeskampioen mag dan door naar de volgende ronde en het gaan opnemen tegen de 
Voorleeskampioenen van andere scholen. Mochten we daar weer winnen dan kan er zelfs gestreden worden voor de 
landelijke titel van Voorleeskampioen van Nederland!  
We houden u op de hoogte!  
 
Dina Mommertz  
Taal- leesspecialist  
 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de werkgroepen 

http://www.deverbeeldinghaarlem.nl/


 
 
 

Sportfever 
Heeft u als ouder van een leerling die bij Sportfever overblijft al de enquête ingevuld? Zo niet, wilt u dit dan alsnog 
doen? Het kost maar een paar minuutjes en het kan bijdragen tot een verbeterde overblijf! 
 
Stadsrechten 
Stan de Vries uit groep 6A mocht vorige week op het stadhuis komen om zijn 3e prijs in ontvangst te nemen. Hij had 
het stadswapen van Haarlem zo mooi ingekleurd dat hij deze prijs won. Natuurlijk mochten zijn klasgenootjes mee 
om dit heugelijke nieuws te vieren.  Gefeliciteerd Stan!! 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sint 
Ook Sint heeft het druk gehad in de hal van de school, met het vullen van schoenen, het uitzetten van een 
speurtocht……. Elke keer was er wel iets nieuws waar te nemen in de hal. Wat staat er morgen weer te gebeuren? 

Overig nieuws 


