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Beste ouders, 
 
De temperatuur buiten werkt nog niet helemaal mee, maar de versieringen op school geven mij wel weer helemaal 
een lentegevoel. Ik heb de paashaas vandaag zelfs al een paar keer langs zien komen. Jullie 
ook? De lente is een tijd die in het teken staat van het ontluikende leven, van het nieuwe 
begin. Ik heb daar zin in! Voor sommigen betekent een nieuw begin ook dat hier op de 
Bavinck iets wordt afgesloten. Verderop kunt u lezen over enkele personele wijzigingen die 
ons best wel wat puzzelwerk opleveren. Ik begrijp wel heel goed dat het soms tijd kan zijn 
een stap te zetten, en ik heb er veel vertrouwen in dat wij tot goede oplossingen voor de 
ontstane problemen komen. Verandering in de lente, dat voelt ook als een kans. Terwijl ik 
op mijn kantoor zo zit te puzzelen, en gesprekken zit te voeren over de tijd die voor ons 
ligt, word ik verrast door kinderen uit groep 3 die mij hun speciaal voor mij gemaakte 
knutselwerkjes komen brengen. Wat is het dan fijn te merken dat ik hier bij jullie mijn plek 
heb gevonden! De Bavinck is een plek die mij, mijn collega's, misschien ook u, en zeker de 
kinderen laat merken dat we barsten van de groeimogelijkheden. Als we dat doen waar we 
in geloven, en gaan staan voor onze visie op het onderwijs, dan zijn er  heel veel 
kansen om onze school samen nog mooier te maken. En dat is precies waar het team 
gisteren in gezamenlijkheid aan gewerkt heeft.  
 
Personele wisselingen 
Pascal Dirkzwager heeft vorige week besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij is drie jaar geleden op de 
Bavinckschool begonnen en heeft hier met veel plezier gewerkt. Desondanks kiest hij er voor op een school te gaan 
werken die beter past bij zijn ambities en wensen. Pascal gaat dus zijn kwaliteiten inzetten op een andere 
basisschool, nameljik de Julianaschool in Overveen. Wij wensen Pascal daar veel plezier en succes en bedanken hem 
voor zijn inzet. Wij gaan een deskundige leerkracht missen! Helaas komen de juiste banen niet altijd op het juiste 
tijdstip langs, en kan de uitdaging voor iemand zo groot zijn dat hij/zij tot het besluit komt voor het einde van het 
jaar van school te wisselen. Na de meivakantie zal Pascal werkzaam zijn op de Julianaschool. 
Natuurlijk zijn wij ondertussen hard aan de slag gegaan om een geschikte leerkracht voor groep 6 te vinden. Deze 
week zijn er al oriënterende gesprekken gevoerd.  
 
Onze conciërge Henk heeft vorige week ook laten weten dat hij ons gaat verlaten. Hij heeft een school gevonden 
waar hij na de meivakantie fulltime als conciërge aan de slag kan. Helaas kunnen we hem op dit moment op de 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Maart 
30              Goede Vrijdag, leerlingen vrij! 
April 
1 en 2        PASEN 
5             Verkeersexamen gr. 7 theorie 
                   Bezoek bibliotheek gr. 2 B 
9                 Verkeersexamen gr. 7 praktijk, fiets mee! 
17 en 18    IEP toets gr. 8 
19               Voorstelling gr. 5: Men neme een stoel… 
20               KONINGSSPELEN 
27 t/m 13 mei   MEIVAKANTIE 
 
 

JARIGEN 
30 maart t/m 11 april 
Groep: 
1 B:   Nienke 
1 C:   Lauren 
2 A:   Feline en Olivier 
2 B:   Tom 
3 A:   Christiaan, Bram, Mika, Liam en Roos 
3 B:   Elina en Shayne 
3 C:   Valentijn en Riv 
4 A:   Miguel 
4 B:   Joep 
5 A:   Kaylee en Julia 
6 B:   Lisanne 
8 A:   Indy en Lente 
8 B:   Stef 
 
 



Bavinck geen fulltime baan aanbieden, anders hadden we dit direct gedaan. We gaan ook Henk heel erg missen. Ook 
met de invulling van deze vacature zijn we bezig. Zodra we meer weten over de invulling van beide vacatures wordt 
u hierover ingelicht.  
 
Paulien Dubelaar 
 

 
Vanaf volgende week dinsdag 3 april heeft de Bibliotheek in Haarlem Noord een inloopspreekuur waarbij geholpen 
kan worden met het maken van een spreekbeurt, werkstuk of boekbespreking. In de 
Bibliotheek komen vaak kinderen die het moeilijk vinden om een onderwerp te kiezen en 
bijvoorbeeld ook het maken van een goede en logische indeling gaat vaak niet vanzelf. Bij 
het werken in Word en PowerPoint is ook vaak hulp nodig. 
Daarom zijn we een aantal jaren geleden in Haarlem Oost en Schalkwijk begonnen met een 
gratis inloopspreekuur. Dit is erg succesvol en daarom gaan we hiermee ook in Noord van 
start. 
Het is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar en het is iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 
17.00 uur. 
 
Kledinginzameling door Dr. H. Bavinckschool waanzinnig succes! 

Dinsdag 20 maart stond bij Stichting All 4 Africa in de agenda om op uw school ingezamelde kleding 
te komen ophalen. Er is u gevraagd thuis de door uw kind meegebrachte plastic zakken te vullen met 
kleding, welke niet of nauwelijks meer gedragen wordt. 

Deze keer heeft Dr. H. Bavinckschool: 801kg ingezameld. Een super prestatie! 
Wij bedanken wederom alle leerkrachten en vooral alle ouders en leerlingen voor hun inzet. Bedankt een ieder ook, 
die heeft meegeholpen met het inladen van de kleding. Deze hulp is altijd zeer welkom! 
Zoals u inmiddels weet, willen wij graag bij de wisseling van de seizoenen een beroep op u doen. 
Wij hopen ook dan weer op uw enthousiasme en inzet te mogen rekenen. 
Voor nu wederom dank en tot heel snel!      Stichting All 4 Africa 
 
De Kinderkracht training zal woensdag 11 april van start gaan! 
Er is  nog plek voor ongeveer 2 kinderen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over 
Kinderkracht. 
 
NK Schoolbowlen 
Afgelopen zaterdag mochten onze twee bowlingteams 
aantreden in de halve finale van het NK Schoolbowlen. 
Glansrijk sloegen zij zich door deze halve finale met een 
uiteindelijke tweede en derde plaats daarin en werden 
zodoende toegelaten tot de finale. Dat is op zich al een hele 
prestatie! 
In de finalen wist het team van Joris, Valentino en Stef de 
tweede plaats te behouden en kwamen Yarran, Teade en 
Thijs uiteindelijk op de vierde plaats terecht. Nog nooit 
eerder zijn we zo hoog geëindigd. Een topprestatie van 
beide teams waar we erg trots op mogen zijn!!! Gefeliciteerd 
met jullie succes!!   


