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DATA / ACTIVITEITEN
Januari
25 KiVa ouderavond
26 Bezoek Sterrencollege, gr. 8
Februari
1
Studiedag, Leerlingen vrij!
2
Warme Truiendag
12 Start inschrijving middengesprekken 19.00 uur
15 Sluiting inschrijving middengesprekken 19.00 uur
20 en 21 Middengesprekken, gr. 1 t/m 7
21 en 22 Adviesgesprekken gr. 8
26 feb. t/m 2 mrt Voorjaarsvakantie

KiVaouderavond
vanavond!

JARIGEN
26 jan. t/m 8 feb.
Groep:
1 C: Bas
2 A: Fleur en Hugo
3 B: Jordy
4 C: Merlijn
5 B: Demy en Evie
6 A: Diyana
7 A: Daan
7 B: Faya
8 B: Noor

Beste ouders/verzorgers,
U heeft de afgelopen weken vast gemerkt dat ik 's morgens minder vaak op het plein of in de hal
te zien ben. Voor de Kerstvakantie ben ik ziek geworden en het herstel duurt langer dan ik
hoopte. Tijdens mijn periode thuis ben ik tot de conclusie gekomen dat het ziek zijn o.a. ook
veroorzaakt is door een verkeerde verdeling tussen werk en privé. Ik heb hierin mijn grenzen te
laat gevoeld.
Afgelopen periode heb ik samen met het bestuur en het managementteam van de Bavinckschool gekeken naar de
mogelijkheden om een betere balans te vinden tussen werk en privé. We zijn tot een nieuwe verdeling van uren en
taken gekomen. Ik ga minder uren werken en zal in principe alleen op maandag, dinsdag en donderdag op school
aanwezig zijn. Naast deze schooldagen werk ik ook nog gedeeltelijk thuis. Vanaf 5 februari zal op maandag of
dinsdag Hylke de Vries als adjunct-directeur op de Bavinck aanwezig zijn. Hylke zal een aantal afgebakende klussen
van mij overnemen. In deze nieuwsbrief stelt Hylke zich verder voor.
De woensdag blijft zoals het was. Op deze dag zijn de bouwcoördinatoren (Milou Eldering, Annette Heermans,
Rianne Kathmann), en de intern begeleider (Wilma Wessel of Danielle de Vries) verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de school. Ook Jolanda Mens (administratie) is op woensdag aanwezig om vragen te beantwoorden. Op
vrijdag zal Annette Heermans de dagverantwoordelijke zijn. Met vragen en problemen kunt u bij deze mensen
terecht. Samen dragen wij de school! Natuurlijk blijf ik altijd eindverantwoordelijk en kunnen de leden van het
managementteam mij bereiken wanneer dit nodig is.
Op dit moment is mijn energieniveau nog niet hoe het zou moeten zijn. Ik ben daarom nog aan het re-integreren en
ik zal de komende weken halve dagen blijven werken. Ik wissel ochtenden en middagen af, afhankelijk van de
klussen die er op school te doen zijn.

f

Paulien Dubelaar
Introductie Hylke de Vries
Ik ben opgeleid als Cultureel Antropoloog en al meer dan 10 jaar werkzaam in het universitair onderwijs op de
Universiteit van Amsterdam (zowel als docent als opleidingsdirecteur). Bijzonder leuk, maar mijn wens om eens
verder te kijken in het prachtige onderwijsland bracht mij bij de opleiding
'Schoolleiders van Betekenis'. Na het afronden van deze opleiding begon mijn
zoektocht naar een relevante baan, en die zoektocht brengt me vanaf februari
van dit jaar op de Dr. H. Bavinckschool. Ik kijk er enorm naar uit om hier actief
te zijn en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school. Ik
woon in Haarlem, samen met mijn geliefde en onze tweeling van 6 maanden
oud. En als er naast mijn werk op de UvA tijd over is, besteed ik die graag aan
hardlopen en de teamsport Ultimate Frisbee.

BaVinci Codes
Beste ouders, verzorgers, opa's, tantes en andere familieleden,
De tweede ronde van de BaVinci Codes staan alweer voor de deur.
Dit zijn keuzeworkshops voor de groepen 5 t/m 8 op een aantal vrijdagmiddagen. Deze tweede cyclus van drie
bijeenkomsten start in maart ( 9, 16 en 23 maart). De invulling van de workshops kunnen wij enkel realiseren als wij
voldoende enthousiaste ouders etc. kunnen vinden.
Dus.... Heeft u of kent u iemand met een leuke hobby of een interessante baan, meldt u dan nu aan!
Vindt u het bijvoorbeeld leuk om te koken, knutselen, bouwen, spelen of te bewegen? Of bent u arts, technicus,
kunstenaar, musicus, webdesigner, wetenschapper of bakker? Samen kunnen we er vast en zeker een inspirerende
workshop van maken. Ook als u nog niet weet hoe u de workshops zou moeten organiseren, denken wij graag met u
mee!
Voor de BaVinci Codes zijn wij alvast op zoek naar:
- (groot)ouders etc. die kunnen haken en het leuk vinden om één of meerdere keren te helpen.
- heel veel bollen wol
- haaknaalden (eventueel ook om te lenen)
- iemand die op 9 maart één keer een workshop vreemde talen wil verzorgen in samenwerking met een leerkracht.
Voor 16/23 maart hebben wij iemand gevonden die een workshop Spaans wil
verzorgen. Wij zoeken nog invulling/begeleiding voor 9 maart. Het liefst Spaans, maar
een andere taal mag ook. Het gaat dan om spelletjes en creatieve opdrachtjes. Deze
bedenkt u samen met de leerkracht.

Voor verdere informatie of aanmelding, neem contact op met Joëlla Blok (joellablok@bavinckschool.nl).
Pauzehap
In de ochtendpauze proberen we alle dagen zoveel mogelijk te "Gruiten." Zo proberen we gezonde voeding te
stimuleren. Snoep is in die pauze echt uit den boze, net zoals frisdrank.
Stagiaire
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 31 januari 2018 zal ik starten met mijn stage in groep 6 bij Pascal Dirkzwager en daarom wil ik mij graag even
aan u voorstellen. Ik ben Suzanne Tegels (25 jaar) en ik volg momenteel de verkorte deeltijd pabo
bij Inholland in Haarlem. De verkorte deeltijd pabo duurt twee jaar en 31 januari start ik met de
laatste fase van deze opleiding. Tot en met eind mei zal ik op de dinsdag en woensdag meelopen
in groep 6. Ik heb al op verschillende scholen in Haarlem en Amsterdam stage gelopen en ik kijk
uit naar deze nieuwe ervaring op de Dr. H. Bavinckschool!
Vriendelijke groet, Suzanne Tegels
Verkeer rondom school
De laatste tijd is het weer chaotisch druk rondom school tijdens de begin- en eindtijden van de school. Veel kinderen
worden afgezet met de auto bij school wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook vanmorgen was er bijna een
aanrijding tussen een auto en een fiets, de bestuurder in de auto heeft niets in de gaten gehad maar de fietser kreeg
de schrik van zijn/haar leven.
Nogmaals het verzoek om zoveel mogelijk lopend, of op de fiets naar school te
komen. Komt u toch met de auto, parkeer dan niet naast de school maar een
stukje verderop om zoveel mogelijk de veiligheid van de leerlingen (uw
kinderen) te garanderen.

