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DATA / ACTIVITEITEN
December
14
Finale Voorleeswedstrijd gr. 8
19
KERSTTRUIENDAG
21
Leerlingen middag vrij!
Kerstdiner 17.30 – 18.30 gr. 1-4
17.30 – 18.45 gr. 5-8
Op het plein: Kerstborrel/versnaperingen!
(voor ouders)
22
Kerstviering alle groepen
Leerlingen middag vrij!
23 dec t/m 7 jan. KERSTVAKANTIE

KERSTTRUIENDAG!

JARIGEN
15 dec. t/m 22 dec.
Groep:
1 A: Felix
1 B: Euan en Dewi
2 A: Kai en Bram
3 A: Rembrandt
4 B: Lara en Nina
4 C: Maite
6 A: Tjalle
6 B: Kiki
8 A: Joas
8 B: Emil

Helaas is onze directeur Paulien deze – en komende week , door ziekte, niet aanwezig op school. Wij wensen haar
veel beterschap en een sfeervolle vakantie toe.
Kerstsamenzijn ouders
Tijdens het kerstdiner van de leerlingen, komende donderdag,
van 17.30 tot ong. 19.00 uur, bent u van harte welkom op ons
schoolplein. De Ouderraad is daar dan aanwezig met lekkernijen
(Glühwein, braadworst enz.) rondom Kerst zodat u een uurtje
gezellig kunt bijkletsen en genieten van de kerstsfeer. Wij hopen
dat het een gezellig samenzijn wordt met vele ouders. Een beetje
sneeuw erbij zou leuk zijn……wie weet!!

Nieuws vanuit de Bouwen
Bovenbouw
De afgelopen weken in de groepen 7 stonden vooral in het teken van Sinterklaas. Wat hebben de kinderen elkaar
verrast met mooie surprises, lieve gedichten en leuke cadeautjes. Ook was mediamasters een gaaf project waarin
we veel geleerd hebben over o.a. de gevaren van het internet en hoe om te gaan met social media. In de klas doen
we leerzame spelletjes en helpen elkaar met het maken van een werkende stroomkring. Via rollenspellen
onderzoeken we op welke wijze we op een prettige manier met elkaar kunnen communiceren. Wat "vertelt" je
houding, toon en gezichtsuitdrukking? Hoe kun je aangeven wat jezelf ervaart in een situatie zonder de ander een
verwijt te maken? Nu op naar het kerstfeest en dan heerlijk twee weken uitrusten.

f

Ieder jaar weer staan wij als team verbaasd te kijken naar de geweldig mooie surprises er gemaakt worden.
Normaliter worden deze ’s morgens op 5 december in de klas opgesteld en zo tegen 12uur zijn alle surprises kapot.
Als dependancegroepen vonden wij het eigenlijk heel erg jammer dat niet meer mensen van de prachtige stukjes
huisvlijt konden genieten. Daarom hebben wij het dit jaar iets anders gedaan. De leerlingen was gevraagd om op 4
december ’s middags al met de surprise naar school te komen. Vervolgens zijn deze tentoongesteld en zijn ouders
uitgenodigd om naar de kustwerken te komen kijken. En dat was een groot succes. Het was leuk om te zien dat
ouders en hun kinderen met verbazing en waardering van de ene naar de andere surprise liepen. We kunnen
eigenlijk niet wachten tot de volgende tentoonstelling.

Hoi, ik ben Chemène Lamaitre en zit in groep 6 bij juf Eva. De Bavinckschool maakt het mogelijk dat ik mijn sport kan
uitoefenen en daarom wil ik daar graag iets over vertellen. Ik zit op turnen en doe dat op het hoogste niveau bij
turnvereniging Bato. Hiervoor moet ik heel veel trainen en dankzij de
Bavinckschool kan ik elke maandagochtend naar
mijn training. In het weekend maak ik dan mijn
huiswerk voor de maandagochtend. Ik vind turnen
heel erg leuk en doe dat met veel plezier heel veel
uren in de week. Afgelopen weekend heb ik mijn
eerste internationale wedstrijd geturnd in
Luxemburg. Vrijdagochtend vetrok ik om 10.00 uur
met mijn turnteam naar Luxemburg. In de middag
kwamen wij daar aan en hebben wij eerst een
podiumtraining gedaan. Dit houdt in, dat je alle
oefeningen 1 keer oefent om te voelen hoe de toestellen zijn. Na deze training zijn wij gaan eten en naar ons hotel
gegaan.
De landen waar ik tegen moest turnen zijn: Luxemburg, Italië, Duitsland, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk, België,
Frankrijk, Monaco en Engeland.
Zaterdagochtend 9 december had ik mijn wedstrijd. De tribune zat vol. Ik was wel een klein beetje zenuwachtig,
maar ik vond het vooral erg leuk om tegen andere meisjes te turnen uit andere landen. Elk land had 1 of meerdere
teams en deze moesten tegen elkaar turnen. Samen met nog twee turnvriendinnen waren wij de jongste
deelneemsters. De oudere meisjes van Bato moesten in de middag hun wedstrijd turnen. Als team was Bato zo sterk,
dat wij eerste zijn geworden. Daar ben ik best trots op!
Groetjes vanuit de Bovenbouw!

Nieuws vanuit de Ouderraad
Denkt u nog aan de ouderbijdrage voor het einde van 2017?
Afgelopen zondag is de school weer helemaal versierd met behulp van vele ouders. Het ziet er weer gezellig en
sfeervol uit met alle bomen en lichtjes.
Om dit te kunnen doen heeft de ouderraad vanzelfsprekend ook financiële middelen nodig. Daarnaast heeft de
school geld nodig voor de organisatie van het schoolreisje in het voorjaar. Al deze activiteiten worden bekostigd
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.
Gelukkig hebben een behoorlijk aantal ouders/verzorgers (80%) deze vrijwillige ouderbijdrage reeds overgemaakt.
Maar het kan zijn dat de betaling door de drukte aan de aandacht is ontsnapt.
Bij u ook? Wilt u dan op korte termijn alsnog dit bedrag over maken?
De bijdragen op een rijtje:
Groep 1 -7
€ 45,Groep 8
€ 20,Leerling van de Verbeelding € 10,Deze bovengenoemde bijdragen moeten worden overgemaakt naar Rabobankrekening NL33 RABO 0300 574525 ten
name van de SALOMO Bavinckschool OR/MR onder vermelding van: “Vrijwillige Ouderbijdrage + naam kind(eren) +
groep(en)”.
De penningmeesters van de Ouderraad Bavinckschool

Nieuws vanuit de MR
Bijna iedere maand overlegt de MR over de school en wat daarbij allemaal komt kijken; een deel van de tijd schuift
Paulien, onze directeur, daarbij aan. De onderwerpen die voorbij komen zijn divers:
- communicatie en de website; hou ‘m in de gaten voor nieuws!
- er komen nieuwe juffen, zoals jullie in de nieuwsbrief hebben gelezen

- fris in het schooljaar hebben we aandacht voor de groepsindeling vólgend schooljaar
- begroting van de ouderraad besproken: hulde voor alle inzet en mooie projecten!
- uitwisselen van gedachten over schoolrooster
- evaluatie van de TSO à hebben jullie de enquête ontvangen en ook al ingevuld??
- een eigen MR voor nieuwe school “De Verbeelding”
- verkeersdrukte in de straten om de school; voor de veiligheid graag minder autoverkeer!
Als je meer wilt weten, mee wilt denken e/o meewerken aan een onderwerp, ben je van harte welkom! Neem dan

Overig nieuws
contact op met een van de ouders in de MR: Ron Karssing, Peter Meijer en Maarten Verhoeven. Namens de
leerkrachten nemen Simone van Steen, Sylvia Goossens en Dina Mommertz deel aan de MR.
Staking
Afgelopen dinsdag was de school dicht in verband met de staking van het onderwijspersoneel in het Primair
Onderwijs. Veel collega’s waren op de Grote Markt om deze staking kracht bij te zetten. Ook in het Haarlems
Dagblad werd er aandacht aan geschonken. Onderstaande foto’s wilden we u niet onthouden!

(Foute) Kersttruiendag
Ook dit jaar doen we op de Bavinckschool weer een "(foute)-kersttruien-dag!" voor juffen, meesters én
leerlingen. Op dinsdag 19 december mag iedereen weer zijn mooiste, gekste, leukste,
grappigste (of lelijkste?) kersttrui- of shirt uit de kast halen en aantrekken. Natuurlijk mag
dat ook al eerder, laat je vooral niet weerhouden! En heb je dat niet, dat kun je ook
gewoon een kerstslinger om jezelf heen wikkelen. Of je haar vol onbreekbare kerstballen
hangen...
Wil je niet? Ook goeie vrienden. Het is natuurlijk helemaal vrijblijvend!

De Typetuin
Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!
Op vrijdag 9 maart 2018 om 15:00 uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de Typetuin. Onlangs
ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €15,- korting op het
cursusgeld. U betaalt dan €160,- in plaats van €175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting wordt
automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want
vol=vol.
Voor nu wensen we je alvast gezellige feestdagen toe en een spetterend begin van het nieuwe
jaar!
Nienke Beliën
Richard Brouwers
Team de Typetuin

