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Beste ouders, 
 
De eerste drie weken zitten er op en ondertussen draaien we weer alsof we niet weg zijn geweest. De leerkracht 
begint uw kind een beetje te kennen, en uw kind de leerkracht. Volgende week bent u van harte welkom voor een 
startgesprek (groep 1 t/m 6). Tijdens dit gesprek kunt u met de leerkracht afstemmen hoe uw kind gestart is, wat u 
denkt dat uw kind nodig heeft van de leerkracht, waar u zich zorgen over maakt en waar u blij mee bent.  
 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen in de klas. De leerkrachten werken er dan ook hard aan 
om de school voor ieder kind een veilige plek te laten zijn. Ik vind het persoonlijk ook heel belangrijk dat de 
leerkrachten zich veilig kunnen voelen in hun klas, op hun school. Leerkracht-zijn is een kwetsbaar beroep. Het 
welzijn van de leerkrachten gaat mij aan het hart, maar dat niet alleen. Het heeft ook direct effect op het welzijn van 
de kinderen. Als ouder kunt u uw steentje bijdragen aan een veilige omgeving óók voor de leerkracht, en ik wil dan 
ook uw hulp hierbij vragen.  
 
Ik wil u vragen om met klachten, of vragen over het handelen van een leerkracht, naar binnen te komen. De 
leerkracht is altijd bereid om uit te leggen waarom hij/zij bepaalde keuzes maakt. Komt u er samen met de 
leerkracht niet uit: dan kunt u met uw vragen en klachten terecht bij de intern begeleider (wanneer het over 
leerlingenzorg gaat), bij de bouwcoördinator (wanneer het om praktische/organisatorische zaken gaat) of bij mij 
(wanneer het om beleidsmatige zaken gaat of het functioneren van een leerkracht/groep). Uitgangspunt hierbij is 
steeds dat we praten met de betrokkenen i.p.v. over de betrokkenen. Gelukkig merken we dat steeds meer ouders 
eventuele vragen en opmerkingen neerleggen daar waar het hoort!  Zo dragen we met elkaar zorg voor een veilige 
school en werken we allemaal aan het Kiva-principe: een fijne school maken we samen!  
 
Wist u dat: 

- de bouwcoördinator van de onderbouw Milou Eldering is? 
- de bouwcoördinator van de middenbouw Annette Heermans is? 
- de bouwcoördinator van de bovenbouw Rianne Kathmann is? 
- de intern begeleiders Wilma Wessel en Danielle de Vries zijn? 
- in alle groepen Kiva-lessen gegeven worden? 
- van de methode Kiva breed wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt en dat het pestgedrag op een 

school vermindert?  
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DATA / ACTIVITEITEN 
September 
25, 26 en 27    Schoolfotograaf 
27 en 28           Begingesprekken gr. 1 t/m 6 
Oktober 
4 t/m 13            Kinderboekenweek 
5                         STAKINGSDAG, LEERLINGEN VRIJ! 
23 T/M 27        HERFSTVAKANTIE 
 

JARIGEN 
15  sept. t/m 5 okt. 
Groep: 
1 A:   Suse en Fiene 
1 C:   Sem en Otto 
2 B:   Binck, Nila en Jessica 
3 A:   Meike 
3 B:   Eleanor, Zakaria en Saar 
4 A:   Paige en Thijs 
4 B:   Reinout en Matteo 
4 C:   Quinn en Anne 
5 A:   Sarah en Sophie 
5 B:   Suri 
5 C:   Gianni, Noa, Megan en Senna 
6 A:   Anouk en Malak 
6 B:   Fenne 
8 A:   Rens en Stein 
8 B:   Sara, Justin en Anne 
 
                     

Nieuws vanuit de directie 
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- wij het bronzen certificaat als Eco-school hebben behaald?  
- wij onze deuren sluiten op donderdag 5 oktober, omdat wij staken (zie bijlage voor brief over staking). 
- onze partners voor naschoolse opvang dagopvang aanbieden tijdens de staking op 5 oktober? 
- dat ook kinderen die normaal niet naar de naschoolse opvang gaan terecht kunnen bij Sportfever en Midas? 
- er door onze kinderen heel veel geld is opgehaald voor Sint Maarten?  
- er 7 stagiaires in school actief zijn? 

 
Paulien Dubelaar 

 
De schoolfotograaf komt volgende week onze school op de gevoelige plaat vastleggen. Op maandag en dinsdag 
worden de portretfoto’s en de groepsfoto’s gemaakt, en op de woensdagochtend gaan de broertjes/zusjes die hier 
op school zitten op de foto. 
Woensdagmiddag kunnen er foto’s gemaakt worden per gezin met kinderen die niet op de Bavinck zitten. Hiervoor 
kunt u intekenen  via Digiduif! 
Ook gaat groep 8 nog op de foto samen met het hele team als aandenken aan hun schooltijd. Dit gebeurt op 
maandagmiddag om 15.00 uur. Ze kunnen daardoor iets later thuiskomen. 
Nog even een overzichtje: 
 
Maandag 25 sept. :      Portret- en groepsfoto’s     ochtend:  gr. 1A, 1B, 2A, 3B, 5C, 7A en 7B 
                                                                                         middag:   gr. 8B, 4C en 5B 
                                         Teamfoto met gr. 8             15.00 uur 
Dinsdag 26 sept. :          Portret- en groepsfoto’s    ochtend:  gr. 1C, 2B, 3A, 3C, 6B, 8A en 4B 
                                                                                         middag:   gr. 4A, 5A en 6A 
Woensdag 27 sept.:      Broer/zus foto;s                   ochtend 
                                          Broer/zus via intekenlijst   middag 
 

 
Werkgroep Groen 
We hebben Brons!  
 
Misschien had u de aankondiging ervan al in de weekbrief gelezen: op dinsdag 12 september kreeg onze school 

het Bronzen Certificaat van Eco-Schools Nederland. Alle leerlingen en leerkrachten waren 
’s morgens om 9 uur verzameld op het schoolplein voor de plechtige uitreiking door de 
wethouders van Onderwijs en Duurzaamheid, Merijn Snoek en Cora-Yfke Sikkema.   
Paulien Dubelaar onderstreepte in een kort praatje het belang van duurzaamheid en milieu, 
juist op een school. Je kunt tenslotte niet vroeg genoeg leren hoe belangrijk het is om zuinig 
om te gaan met onze omgeving en met elkaar.   
Vorig jaar werd door het Eco Team, bestaande uit onze Groenmaatjes en een 
aantal leerkrachten en ouders, vooral 
aandacht besteed aan de thema’s 

‘Energie’ en ‘Afval’. Zo deed onze school mee aan de landelijke 
Energy Battle, Warme Truiendag en de Opschoondag. 
Daarnaast staan er nu in elke klas mooie bakken voor 
gescheiden afvalinzameling. Ook vond voor de 
voorjaarsvakantie de tweede editie van 
de WijGaanVoorGroen-markt plaats, en was er een speciale 
editie van de BaVinci Codes rondom duurzame thema’s. NME 
Haarlem (Natuur- en Milieu Educatie) begeleidt 

Nieuws vanuit de werkgroepen 

Belangrijk om te weten! 
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het Eco Team bij het zetten van de juiste stappen om uiteindelijk de Groene Vlag te halen: hét symbool voor een 
toekomstbestendige school.   
  
 
Nieuwe thema’s: voeding en gebouw  
Voor de duurzame thema’s van dit schooljaar hebben alle leerlingen mogen stemmen. Hun keuze is gevallen op 
‘Voeding’ en ‘Gebouw en Omgeving’. Inmiddels heeft de nieuwe lichting Groenmaatjes (deze taak wordt regelmatig 
gewisseld) al een indrukwekkende lijst ideeën voor verbeterpunten op dit vlak aangedragen. Op naar de volgende 
stap: het Zilveren Certificaat. We houden u op de hoogte.    

 
Onderbouw 
Maandagmorgen 4 september…. Eerste schooldag in groep 2A. 
Juf vraagt; “Wie vond het een beetje spannend?” Er gaan een paar 
vingers de lucht in. 
Sommige kinderen hebben echt de tijd nodig om hun plekje te vinden 
in de groep. 
Wat heerlijk dat er alle tijd is om te wennen aan al het nieuwe 
materiaal en aan elkaar. 
Dat laatste valt soms niet mee want in groep 2A zijn kinderen uit vier 
groepen 1 samengesteld tot een nieuwe groep 2. 
KIVA helpt mee om elkaar beter te leren kennen. Een van de vragen 
tijdens een KIVA spel is: Leg je hand eens op de schouder van een 
kind waarvan je de naam nog niet kent. En vraag maar hoe hij of zij heet. 
Wat heerlijk is het toch om met kleuters te werken want spontaan vliegen sommige kinderen naar andere kinderen 
toe. 
De sfeer zit er goed in. Samen een fijne klas worden gaat zeker lukken! 
Tijdens het kringgesprek vertelden de kinderen met welke leuke initiatieven zij geld voor Sint Maarten hebben 
opgehaald. 

 Ik mocht stofzuigen want er was een pak hagelslag op de grond gevallen en toen ik de vloer schoon gemaakt had 
kreeg ik geld voor Sint Maarten. 

 Ik kan heel goed tafeldekken! Alle borden, messen en lepels heb ik op de tafel neergezet en omdat ik zo goed 
had geholpen kreeg ik geld voor de storm. 

 Er waren heel veel wc rollen en die moest ik opruimen. Wij hebben een voorraadkast op zolder en daar moest ik 
alles naar toe brengen. Toen het in de kast stond op de planken kreeg ik geld voor de storm op Sint Maarten. 

Milou Eldering, onderbouwcoördinator  
  
Middenbouw 
Wist u dat de kinderen in groep 3 aan het eind van deze week al het woord pen heb geleerd?  Ze kunnen nu al heel 
veel woordjes maken met de letters van ik, maan, roos, vis en pen. Want als je letters verwisselt, staat er opeens 
ook maak, of rik! 
In de groepen 4 worden zo zoetjes aan de vulpennen uitgedeeld. Dat is best lastig, want soms vlekt dat een beetje! 
En wat blijken sommige sommen opeens te zijn weggezakt.... Dus we oefenen ons gek op de splitsingen tot 10.  In de 
groepen 5 wordt er ontdekt of de regen ooit op kan raken. Je zou het soms wensen, zeker als je kijkt naar de ellende 
die nu in Sint Maarten is.  Er is trouwens fanatiek klusjes gedaan door heel veel kinderen! Dus we kunnen met onze 
Middenbouw trots zijn op onze inbreng voor het Rode Kruis. En eigenlijk is dat  ook heel Kiva; zorgen voor elkaar.  En 
daarmee zijn we in alle groepen ook hard bezig.  
Annette Heermans, bovenbouwcoördinator 
 
Bovenbouw  
Vorige week donderdag zijn de groepen zes gestart met het schoolzwemmen. De komende periode gaan zij iedere 
donderdag zwemmen. De “zwemlessen” hebben iedere week een ander thema. Hierbij kunt u denken aan 
waterslagbal, een winterles en snorkelen. Na de kerstvakantie wordt er gewisseld en zijn de groepen 8 aan de beurt.  

Nieuws vanuit de bouwen 



Groep 7 is de afgelopen 3 weken bezig geweest met het 
afronden van de schooltuinen. Hier hoorde een (lekkere) les 
bij over kruidenboter maken. Deze les viel goed in de smaak! 
Afgelopen woensdag moest iedereen hard aan de slag, want 
de schooltuinen werden leeggehaald. Het was hard werken, 
maar de tuinen liggen weer klaar voor groep 6. Hopelijk zullen 
zij er net zoveel plezier aan beleven als dat wij hebben gedaan! 
De groepen acht zijn inmiddels helemaal gewend aan hun 
nieuwe lokalen in de dependance. De kinderen zijn hard aan 
het werk en de voorbereidingen voor hun eerste excursie naar 
de Tweede Kamer in Den Haag zijn in volle gang. Daarover 
binnenkort meer .  
Groetjes vanuit de bovenbouw!  
 
 

 
Ik ben Marieke Molenkamp, 24 jaar en loop dit jaar mijn lio-stage in groep 6b bij Juf Eva. 
Jullie zullen mij het hele jaar zien op maandag en dinsdag. Sommige weken ben ik de hele 
week aanwezig. Dit jaar rond ik mijn pabo-opleiding af aan de Hogeschool Inholland in 
Haarlem. Ik kijk ernaar uit om leuke, leerzame en inspirerende lessen te geven en mijn 
afstudeeronderzoek binnen de school uit te voeren. De goede sfeer van de school trekt mij 
aan. De manier waarop iedereen met elkaar om gaat is erg prettig. Ik heb er zin in!  
  

 Ik ben Noëlle Admiraal, 26 jaar oud en sinds een jaar woonachtig in Haarlem. 
Eind augustus ben ik begonnen met de verkorte deeltijd opleiding op de PABO. Hiervoor heb ik de 
opleiding sociaal juridische dienstverlening afgerond. Tot medio januari loop ik stage in groep 8 bij juf 
Rianne. Normaal gesproken ben ik er iedere maandag.  
Ik heb er heel veel zin in! 
Groetjes Noëlle   
 
 

Ik ben Patrick Heeremans, 3e -jaars PABO student aan de onderwijzersopleiding van 
Inholland te Haarlem. Ik ben 21 jaar en kom uit het rustige Velserbroek. Het komende half 
jaar heb ik het genoegen om stage te lopen bij Joost Uitermark en de leerlingen in groep 8. 
Dit gaat plaatsvinden op elke maandag en dinsdag van de week. Ik kijk er erg naar uit om 
deze nieuwe uitdaging aan te gaan, hoop veel nieuwe dingen te leren en ervaringen op te 
doen. Ik hoop dat ik u hoogst persoonlijk de hand mag schudden op een maandag of dinsdag! 
Tot snel! 
Patrick Heeremans 
 

Mijn naam is Tessa Loogman, 21 jaar en aankomend half jaar ga ik stage lopen in groep 4B bij juf 
Annette. Ik zit in het tweede leerjaar aan de Pabo van Inholland Haarlem. Mijn vrije tijd vul ik graag 
met dansen en omgaan met vrienden. Ik heb altijd al heel graag willen werken met kinderen en het 
geeft mij vooral veel voldoening om ze iets te leren. De verhalen die ik heb gehoord over Dr. H. 
Bavinckschool zijn erg positief en veelbelovend.  
Om die reden heb ik ontzettend veel zin om mijn stageperiode hier te voldoen. 
Met vriendelijke groet, 
Tessa Loogman  

Even voorstellen 



 
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Marijne van der Wielen, 19 jaar en woonachtig in 
Haarlem. Ik ben een derdejaars student aan de PABO Haarlem, en stagiaire in groep 6A bij meester 
Pascal. Ik zal voornamelijk op maandag en dinsdag in de groep zijn en af en toe wat hele weken in 
de klas meewerken. Ik heb er heel veel zin in en kijk uit naar een leuk, gezellig en leerzaam halfjaar!  
Groetjes, Marijne 
 
 

Mijn naam is Aron Huijer. Ik ben achttien jaar oud en loop dit jaar op de donderdag stage 
in groep 5 bij meester Jan Ebele. Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding Pabo Voltijd 
op Inholland Haarlem en ik zit nu in het eerste jaar van deze opleiding. Voordat ik naar 
Inholland Haarlem ben gegaan heb ik eerst zes jaar op het Mendelcollege gezeten, waar 
ik eerst mijn Mavo diploma heb gehaald en twee jaar later mijn Havo diploma heb 
gehaald. Ik kijk er erg naar uit om stage te mogen lopen op de Bavinckschool, want er is 
een prettige sfeer en het lijkt mij een heel gezellige school! 

 

Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!  

Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met uw school 

afspraken gemaakt voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen en hun 

ouders/verzorgers. Hiervoor verstrekt Stichting All 4 Africa ‘nieuwe’ bedrukte enveloppen met 

daarin plastic zakken waarin de kleding en schoenen gedeponeerd kan worden. Deze enveloppen 

worden zoals u inmiddels gewend bent, ruim een week voor de daadwerkelijke ophaaldag door de 

leraren en leraressen in de klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door 

Stichting All 4 Africa verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak. Op de door 

ons verstrekte enveloppen met daarin plastic zakken vindt u bovendien de uiterlijke inleverdatum.  

 
 

Overig nieuws 


