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Beste ouders, verzorgers,  
 
De afgelopen periode is mij geregeld gevraagd hoe het met mij gaat. Het is fijn om te merken dat er zoveel 
betrokkenheid is binnen de school. Dat doet me goed, en daar wil ik iedereen ook hartelijk voor bedanken. Ik kan 
melden dat het met mij steeds beter gaat. De energie komt stap voor stap terug, en half maart verwacht ik weer 
volledig aan het werk te zijn. Dat mijn collega's de afgelopen tijd taken hebben opgevangen en overgenomen is iets 
wat ik hier ook niet onvermeld wil laten. Dank voor alle extra inzet! 
 
Als directeur leiding mogen geven aan een school is een boeiende klus, waar soms ook 
minder leuke taken bij horen. Eén van de minder leuke kanten vind ik dat het soms nodig 
is iedereen wat streng op de regels, afspraken en verantwoordelijkheden te wijzen. Zo wil 
ik u er nogmaals op wijzen dat uw kinderen leerplicht hebben. Wij verwachten de 
kinderen morgen dan ook tot 15.00 uur op school. Ik heb moeten constateren dat er op 
de Bavinck redelijk wat kinderen op de dag voor of na de vakantie niet naar school 
komen. Sommige kinderen worden ziek gemeld, terwijl we eigenlijk wel weten dat er van ziekte geen sprake is. 
Wanneer u er voor kiest om morgen uw kind al mee te nemen op vakantie, zou ik u willen vragen hier eerlijk over te 
zijn. Niet alleen omdat dat prettiger is in de samenwerking tussen school en ouders, maar vooral ook omdat we een 
pedagogische opdracht hebben richting onze kinderen. Eerlijkheid zullen we óók moeten voorleven! U neemt dan 
uw verantwoordelijkheid voor uw keuze en draagt de consequenties die daar bij horen. Van dat voorbeeld kan uw 
kind veel leren.  
Daarbij hebben sommige ouders verlof aangevraagd. In bijna alle gevallen is dit verlof afgewezen. Dit betekent dat 
de kinderen van ouders die de 'nette weg' bewandelen morgen op school zitten en de kinderen van ouders die 
'jokken' morgen lekker op vakantie zijn. Dit voelt niet rechtvaardig. Gelijke monniken, gelijke kappen.  
 
De kinderen die morgen ongeoorloofd afwezig zijn zullen wij melden bij de leerplichtambtenaar. Dit zijn wij als 
school verplicht te doen. Ook leerlingen die morgen een dagje ziek zijn worden gemeld. Er wordt dan wel bij vermeld 
dat ze ziek zijn. De leerplichtambtenaar kan dan beslissen om te komen controleren of uw kind ook daadwerkelijk in 
bed ligt.  
 
Voor zover mijn strenge rol. Rest mij nu u een hele fijne vakantie te wensen. Het wordt prachtig weer en hopelijk 
kunnen de schaatsen uit het vet. Tot 5 maart!  
 
Paulien Dubelaar 
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Voorjaars- 

Vakantie ! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Februari 
22   Adviesgesprekken gr. 8 

26 feb. t/m 2 mrt    Voorjaarsvakantie 
Maart 
7           Bezoek Scheepvaartmuseum, gr. 7 
7 en 9  Luizencontrole 
8           Voorstelling gr. 5, Men neme een stoel…dromen 
                                                                                      maar! 
9           Bavinci Codes 2.1: gr. 5 t/m 8 

14      Staking Onderwijs, leerlingen vrij!! 
16        Bavinci Codes 2.2 : gr. 5 t/m 8 

28      Studiedag, leerlingen vrij!! 
 
 

JARIGEN 
23 feb.  t/m 14 mrt. 
Groep: 
1 A:   Annemay 
2 A:   Nadia 
2 B:   Christoph 
3 A:   Renske en Sem 
3 C:   Maas 
4 C:   Luuk, Janneke en Fjor 
5 C:   Rose en madelief 
6 A:   Josephine 
6 B:   Luuk en Joris 
7 A:   Jeffrey 
7 B:   Jayla, Jochem en Carice 
8 A:   Sarah Joy 
8 B:   Nino 
 



Sportfever 
Kom tijdens de stakingsdagen van 14 en 28 maart naar BSO Sportfever en maak kennis met een 5-kamp aan leuke 
spellen en sporten voor de 7 tot 12 jarigen als: lasergamen, douane spel, vuur water spons, hockey, wie is de mol. 
En een 5-kamp aan spellen voor de 4 tot 6 jarigen, namelijk: Dominicaans tikspel, vuur water spons, voetbal, 
Olympische winterspelen estafette en overloop spellen. 
Deze spellen zullen plaatsvinden bij locatie De Kickies (sportweg 8a). We zullen voor dit vijfkamp uittrekken naar oa 
het Schoterbos). 
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor deze dag(en). (Zonder inschrijfkosten): 
https://sportfever.nl/kinderopvang/vakantie-opvang/inschrijven-vo/ 
 
Deze week in de bijlage:   

 het resultaat van de gehouden enquete onder de ouders van onze overblijvers.  

 de nieuwsbrief van deze maand 
 

Opschoonactie Bavinckschool 
In de week van maandag 19 t/m 23 maart zullen wij als school mee doen aan de landelijke opschoonactie 
(www.nederlandschoon.nl).  Verleden jaar heeft de bovenbouw zich hier al voor ingezet. Dit jaar gaan we dit met de 
hele school doen.  

Doel: Een schone buurt daar wil ik graag wonen. Hier zorgen we samen voor! 
Na de voorjaarsvakantie komt er een inschrijflijst en ontvangt iedereen meer informatie. 
 
 

Oude overhemden gevraagd! 
Na de vakantie gaan de Bavinci-workshops weer van start. Voor de workshop Staphorster stipwerk 
zijn we nog op zoek naar oude overhemden om als verfschort te gebruiken aangezien er met echte 
verf gewerkt wordt. De oude overhemden mogen ingeleverd worden in groep 5C (Saskia / Suzanne)  
 

 

NK Schoolbowlen 
Vorige week hebben 42 leerlingen uit de groepen 7 en 8 meegedaan met de voorronde 
voor het Nederlands Kampioenschap Schoolbowlen. Maar liefst 14 banen werden door ons 
bezet in de Bison Bowling. Er werden spares,, strikes en helaas ook splitten gegooid maar 
de lol was er niet minder om. Het was een sportief geheel! 
De Bad Boys, Valentino Mollen Ochoa, Stef Romijn en Joris Lap, zijn als winnaars uit de bus 
gekomen. Gefeliciteerd!! 
Zij mogen op 24 maart a.s. onze school vertegenwoordigen in de finale, die gehouden 
wordt in Leiderdorp. Of er nog meer teams van onze school mogen meedoen, horen we 
binnen kort. 
 

OR Paashulp  
Op vrijdag 9 maart om 19.30 uur gaat de Ouderraad weer de school en de dependances in Paassfeer brengen. 

Natuurlijk kunnen zij dit niet zonder hulp van ouders! Op Digiduif vindt u een intekenlijst om 
u op te geven hiervoor. Naast het feit dat u de Ouderraad helpt is het leuk om op deze 
manier in contact te komen met andere ouders van school. Het is altijd een gezellige 
bijeenkomst en de snoetjes van de leerlingen wanneer ze de versierde school zien, is het 
meer dan waard! 
 

MPower 
Ook dit voorjaar biedt Mpower weer preventief groepsaanbod aan voor 
kinderen van de basisschool en de middelbare school die woonachtig in 
Haarlem en Zandvoort zijn. 
Op www.cjgactiviteiten.nl vind u het overzicht met alle trainingen en 
wanneer deze gegeven worden. In de bijlages vindt u meer informatie 
hierover. 
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