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DATA / ACTIVITEITEN
Oktober
4 t/m 13
Kinderboekenweek
5
STAKINGSDAG, LEERLINGEN VRIJ!
6
Luizencontrole
9
Bezoek Tweede Kamer gr. 8
10
Ophalen kleding All 4 Africa
11
Boekhandel Gillissen in de hal
12.00 – 13.00 uur
23 T/M 27
HERFSTVAKANTIE

JARIGEN
6 okt. t/m 19 okt.
Groep:
1 B: Eva
3 A: Teun
3 C: Jurre
5 A: Zoë
6 A: Caelyn
7 A: Lucas
8 B: Sara

2 B:
3 B:
4 B:
5 C:
6 B:
8 A:

Alain
Aad
Megan en Nigel
Scott
Emma
Donna en Nienke

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders,
Terwijl uw kinderen vandaag thuis zijn en wij in Den Haag Zuiderpark onze stem laten horen, ontvangt u deze
nieuwsbrief. Vandaag staken wij! Het Bavinckteam wil hiermee laten zien dat we ons
vak belangrijk vinden, dat we uw kinderen belangrijk vinden. Want het is code rood in
het primair onderwijs. Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de
sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven ver achter bij vergelijkbare
beroepen. De politiek aarzelt om werk te maken van het
aantrekkelijker maken van het beroep, met een eerlijk
salaris en een lagere werkdruk. Ook u kan uw stem laten
horen. Ouders en grootouders worden opgeroepen om
de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’ te
ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking te
steunen. Het geluid van ouders en grootouders is nodig
om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het
onderwijs breed gedragen worden. Teken hier de petitie:
http://www.voo.nl/info/petitie.
Morgen zullen wij weer volledig voor uw kind beschikbaar zijn en met onze volle inzet
uw kinderen een leerzame dag bezorgen!
Paulien Dubelaar

f

Nieuws vanuit de werkgroepen
Kiva
Kiva wordt al een bekender begrip in onze school. De kinderen kunnen steeds beter Kiva-momenten herkennen en
benoemen: die momenten dat ze behulpzaam zijn, complimenten geven, voor elkaar opkomen. Mooi om te zien hoe
de kinderen hier mee bezig zijn. Ondertussen zijn we met het tweede Kiva-thema gestart. In de onderbouw is dit het
thema ‘Gevoelens’. Jullie kinderen leren wat gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de basisemoties wel eens
ervaren, maar het begrijpen en onder woorden brengen hiervan is nog lastig. Door middel van verhaaltjes, spelletjes
en oefeningen gaan we hier aan werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te herkennen bij zichzelf én anderen.

In de bovenbouw is dit het thema ‘In de groep’. Jullie kinderen leren dat iedereen deel uitmaakt van verschillende
groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere niet. Soms gedraag je je in een groep anders dan je eigenlijk
zou willen. Dit heet groepsdruk. Door middel van verschillende oefeningen ervaren jullie kinderen hoe groepsdruk
werkt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verschillende rollen in een groep. Welke rol vervul jij? Waaraan
merk je dat?
In de bijgevoegde oudernieuwsbrieven kunt u nog meer lezen over thema’s en de doelen waar we nu aan werken.

Werkgroep lezen

Het thema is “Gruwelijk Eng” en we besteden daarbij vooral aandacht aan hoe je je angsten kunt overwinnen. We
hebben allerlei activiteiten gepland. Wat gaan we allemaal doen?
 Op woensdag 4 oktober is de opening van de Kinderboekenweek: twee (vriendelijke)
griezels komen in iedere klas een nieuw boek brengen. (zie foto!)
 Leerlingen lezen elkaar voor! Leerlingen uit hogere groepen gaan voorlezen aan de
kinderen uit de lagere groepen verspreid over de hele periode van de
Kinderboekenweek.
 Op woensdag 11 oktober staat Boekhandel Gillissen om 12.00 uur weer paraat in de
hal voor boekenverkoop. U bent van harte welkom om hier te komen kijken met uw
kind. Wist u dat als u een boek een boek koopt u de schoolbieb ook sponsort? Over
sponsoren gesproken: we zijn heel blij met de ouders die afgelopen tijd kinderboeken
gedoneerd hebben aan de schoolbieb! We hebben de collectie weer mogen aanvullen
met allerlei mooie kinderboeken. Bedankt namens de kinderen.
De Kinderboekenweekcommissie: Simone, Dina, Peggy-Ann & Melissa (leesconsulent van de bibliotheek)
Werkgroep Groen
Dit jaar staat het thema ‘voeding’ centraal. Soms zien wij heerlijke en toch
(grotendeels) gezonde traktaties voorbij komen. Zo had een leerling uit groep 5
deze heerlijke fruitspiesen mee. Daar krijg je toch zin in?

Overig nieuws
Voorschoolse opvang en opvang tijdens studiedagen

Sportfever verzorgd al jaren voor de Bavinckschool de tussenschoolse opvang. Vanaf
het nieuwe schooljaar willen wij ook ouders van de Bavinckschool voorschoolse
opvang aanbieden op onze sportBSO locatie de Kickies aan de sportweg 8a op
slechts 5 minuten afstand van de Bavinckschool. Sportfever wil middels deze oproep
peilen of er behoefte is aan VSO, bij voldoende aanmeldingen minimaal 10 per
opvang dag, willen wij een VSO gaan starten per 30 oktober ( na de herfstvakantie) op
maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 08.30 uur.
Sportfever biedt ook opvang tijdens studiedagen. Zie voor de mogelijkheden de bijlagen.

Sint Maarten
De actie voor, door een orkaan getroffen, Sint Maarten is door heel veel leerlingen ondersteund. Wat zijn er veel
klusjes gedaan om een leuk bedrag mee naar school te nemen. Goed gedaan hoor! Het uiteindelijke bedrag wat
ingezameld is: € 1900,- . Dit bedrag wordt overgemaakt aan een actie op touw gezet door een leerkracht die
gewerkt heeft op Sint Maarten. Zij gaat de scholen hiermee helpen. Meer informatie hierover op:

http://nos.nl/l/2193171
All 4 Africa
Gisteren hebben de oudste leerlingen van het gezin een enveloppe meegekregen van
de Stichting All 4 Africa. De zakken met kleding e.d. kunnen maandag ingeleverd
worden in de hal van het hoofdgebouw. Mocht u behoefte hebben aan meer
zakken, dan kunt u deze ophalen bij de administratie.
Eens kijken of we weer een record gaan breken!

Vrijwillige ouderbijdrage
Volgende week zullen de brieven v.w.b. de vrijwillige ouderbijdrage via uw kind(eren) worden meegegeven.

