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Ondanks een boom op het spoor op het traject Haarlem -Den Haag stond twee weken geleden een flink 
deel van het Bavinckteam in het Zuiderpark in Den Haag. Met veel van onze collega’s wilden we daar een 
krachtig signaal afgeven over de hoge werkdruk en het te lage salaris. Code rood in het basisonderwijs! Op 
de inspirerende bijeenkomst aldaar benoemde Dolf Jansen het mooi: we zijn hier om de waarde van ons 
vak te claimen. Ik wil u, namens het Bavinckteam, hartelijk bedanken voor de steun die wij van u mochten 
ontvangen. Zeker aangezien het gekozen actiemiddel, (de school dicht), voor u ook best lastig kon zijn, was 
het fijn zoveel begrip te zien.  
Terwijl we door de staking wilden laten zien dat er echt iets moet gebeuren om o.a. het lerarentekort te bestrijden, 
waren we ook druk doende om een goede leerkracht te vinden voor onze groep 4c. Ik ben blij te kunnen melden dat 
het ons gelukt is een kundige en ervaren leerkracht voor groep 4 te vinden! Vanaf 30 oktober zal Annemarie Tegels 
op maandag t/m woensdag de kinderen begeleiden. Mariska van der Kuur zal er op donderdag en vrijdag zijn. 
Tijdens het gesprek en tijdens de proefles heeft Annemarie ons overtuigd van haar kwaliteiten, en we zijn blij dat we 
ons team met haar verder kunnen versterken. 
Op deze plek wil ik Elies Sijbrands hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen weken. Ik heb het als zeer loyaal 
en flexibel ervaren dat Elies bereid was om, ondanks dat ze al afscheid had genomen van de Bavinckschool, tot de 
herfstvakantie deze groep met al haar vakmanschap te begeleiden. Dit heeft gezorgd voor rust en regelmaat in deze 
groep.  

 
Als u een impressie wilt van de stakingsdag, kijk dan eens naar het volgende filmpje.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZCy3QS7mZkQ&t=18s 
 
Paulien Dubelaar 

Ik ben blij, dat ik me aan u mag voorstellen als de nieuwe leerkracht van groep 4a voor de maandag, dinsdag en 
woensdag. Ik ben Annemarie Tegels en ik werk al jaren met veel plezier in het basisonderwijs, waarvan de laatste 
jaren in groep 4 en 5. Ik ben een leerkracht, die met hart en ziel voor de klas staat. Ik vind het belangrijk om de 
kinderen zoveel mogelijk te leren, zodat zij een goede en gedegen basis meekrijgen. Maar ik vind het nét zo 
belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan. En dat betekent voor mij oog hebben voor een fijne sfeer in de  
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DATA / ACTIVITEITEN 
Oktober 
23 T/M 27     HERFSTVAKANTIE 
November 
1                      Luizencontrole 
3                      BaVinci, deel 1, gr. 5 t/m 8 
                        Luizencontrole 
6                      Studiedag: Leerlingen vrij! 
8                      Bezoek Pieter Vermeulen museum 
                        Gr, 2B  “Een tuintje vol geheimen” 

JARIGEN 
20 okt. t/m 2 nov. 
Groep: 
2 B:   Nikki                               3 A:   Joy 
3 B:   Marley         4 A:   Adnan 
4 B:   Anne                      4 C:   Luca 
5 B:   Renzo en Suri               5 C:   Jahnilo en Linde 
6 A:   Siham                             6 B:   Jessica 
7 B:   Marieke                         8 B:   Esmée, Caitlynn en Tom 
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Even voorstellen  

https://www.youtube.com/watch?v=ZCy3QS7mZkQ&t=18s


groep. Ik probeer met elk kind afzonderlijk een goede band op te bouwen, zodat we vanuit 
vertrouwen en respect voor elkaar kunnen werken. Ik hoop van u het vertrouwen te krijgen, 
om - samen met Mariska - gedurende de rest van dit schooljaar met uw kind aan de slag te 
gaan. En als er iets is, spreek me alstublieft aan en blijf er niet mee lopen. Ik ben ervan 
overtuigd, dat uw kind gebaat is bij een fijne samenwerking tussen ouders en leerkracht. 
Voor de nieuwsgierigen onder u: ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters, die niet 
meer thuis wonen. Ik ben actief in de kerk, zing elke zondag in het koor, ben af en toe lector en 
bereid regelmatig samen met anderen vieringen voor. Ik woon in Santpoort-Zuid en ben binnen 
het kwartier lekker op de fiets op school. Twee keer in de week ben ik in het zwembad te vinden en twee tot drie 
keer in de week ben ik aan het zingen. Daarnaast ben ik óók nog gek op wandelen en lezen en alles wat met 
handvaardigheid te maken heeft: naaien, breien, knutselen, tekenen en schilderen. Ik heb dan ook echt nóóit tijd om 
me te vervelen. 
Tenslotte draai ik aanstaande woensdag 11 oktober een ochtend met Mariska mee in de groep, zodat ik na de 
herfstvakantie goed beslagen ten ijs kan komen. Misschien kunnen we elkaar dan even de hand schudden en anders 
tref ik u ongetwijfeld een keer op een later tijdstip. Ik zie ernaar uit! 
Annemarie Tegels 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en wij zijn als medezeggenschapsraad voor het eerste overleg van dit seizoen bij 
elkaar geweest. Graag geven we hier een overzicht van punten die zoal op tafel zijn geweest: 
• Buitenschoolse opvang, overblijf en naschoolse activiteiten 
• Schoolgids 2017/2018 en begroting zorgmiddelen  
• Communicatieplan en jaarplan van de school 
  
Wellicht ten overvloede: de MR bestaat uit leerkrachten Dina Mommertz, Simone van 
Steen en Sylvia Goossens en ouders Ron Karssing (voorzitter), Peter Meijer en Maarten Verhoeven. 
Vragen zijn welkom; graag bij (een van) de drie ouders. 

Graag willen wij toe lichten hoe we de extra begeleiding aan kinderen die dit nodig hebben organiseren en waarom 
we tot deze keuze zijn gekomen. 
 
Wij werken op de Bavinckschool met de 1-Zorgroute. Dit betekent dat in onze school hulp geboden wordt in de klas 
door de eigen leerkracht d.m.v. differentiatie in instructie en/of verwerkingsstof. Om zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen werken we met het drie- sporenbeleid. Ieder kind is voor ieder kernvak 
ingedeeld in een spoor. Kinderen in spoor 1 hebben minder instructie nodig en verdiepend werk. Kinderen in spoor 2 
ontwikkelen zich door het basisprogramma te volgen. Kinderen in spoor 3 hebben extra instructie en soms andere 
verwerking nodig om tot een goede ontwikkeling te komen.  
Leerlingen die extra’s begeleiding nodig hebben (spoor 1 en 3) krijgen: 

 Verlengde instructie in een klein groepje door de eigen leerkracht. Per vakgebied kan verschillen welke 

leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Te denken valt aan: herhaling van de leerstof, specifieke 

onderdelen oefenen, werken met hulpmaterialen etc. 

 Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben op een bepaald vakgebied gaan compacten en verrijken en 

krijgen ‘pluswerk’ aangeboden in de klas. 

  
Leerlingen waarvoor compacten en verrijken en ‘pluswerk’ niet toereikend is, worden uitgenodigd om één dagdeel 
per week deelnemen aan het Spectrum. Vanuit het Spectrum krijgen ze vervolgopdrachten mee voor in de klas. De 
eigen leerkracht draagt er zorg voor dat de leerlingen voldoende tijd krijgen om de opdrachten te maken. 
We gaan ervan uit dat ons drie-sporenbeleid de leerlingen in hun onderwijsbehoeften voorziet.  
Mocht de extra hulp voor een leerling in de groep toch ontoereikend blijken dan kan besloten worden dat een 
leerling voor een bepaalde (korte) periode extra hulp buiten de groep aangeboden krijgt voor de vakken technisch 
lezen en spellen. In de loop der jaren hebben we ervaren dat dit in de groepen 3 t/m 5 het meest effectief is en dat 
het meeste rendement te behalen is bij het technisch lezen en spellen. Om op dit terrein de hulp nog beter op de 

Nieuws vanuit de MR 

Nieuws vanuit de IB 
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behoefte van de leerling af te kunnen stemmen hebben we een taal-leesspecialist. Het is onze ervaring dat er een 
positief effect is bij alle vakken wanneer een leerling op taal-leesgebied vooruitgang boekt. 
 
Wilma Wessel en Daniëlle de Vries 

 
Middenbouw 
In de groepen 5 wordt er momenteel hard gewerkt aan omgekeerde tafels. Nee, niet met de tafelpoten in de lucht! 
Maar in plaats van keersommen zijn ze nu al aan het verdelen! Eigenlijk gebeurt dat ook al in groep 3 en 4, en 
natuurlijk ook bij de kleuters, maar dan worden er geen sommen bij gemaakt. Zo langzamerhand komen er dus al 
echte deelsommen! In groep 5 wordt er ook herhaald wat er nu in groep 4 wordt geleerd, bijvoorbeeld bij Taal. Zo 
weten de kinderen in groep 4 al wat Zelfstandige Naamwoorden zijn (woorden voor mensen, dieren en dingen) en 
Lidwoorden. Maar ook wanneer een woord Meervoud is, of Enkelvoud. Dat wordt heel vaak herhaald, want dat is 
nog best pittig. En ook in groep 5 komt dat weer gewoon aan bod.  En in groep 3 kunnen ze al best wat zinnetjes 
lezen.  Knap hoor! 
In de vakantie is het voor alle kinderen goed om regelmatig wat te lezen. Voor de groepen 4 en 5 geldt dan ook nog: 
oefenen van de sommen. Voor groep 4 alle sommen tot 10 uit je hoofd! En voor de groepen 5 natuurlijk daarbij ook 
de tafels. Heel makkelijk even oefenen (op tempo), kijk dan eens op: www.sommenmaker.nl 
In alle groepen in de Middenbouw is de zelfredzaamheid een groot aandachtspunt; wat doe je als je beker lekt, 
wacht je tot iemand dat oplost? Wat kun je zelf doen om dit op te lossen? Je veter zit los, steek je automatisch je 
voet naar voren, of ga je eerst zelf aan de slag?  Al dit dit soort dingen zelf kunnen, maakt dat je steeds beter voor 
jezelf leert te zorgen. Dus in de vakantie af en toe een klusje doen?  
Annette Heermans (middenbouwcoördinator) 
  
Bovenbouw  
In de groepen 6 wordt er hard gewerkt. Het tempo ligt wat hoger dan in groep 5 en dat merken de kinderen 
ook. Breuken, meten en verhoudingen krijgen steeds meer aandacht en dat is nog best wel moeilijk. 
Schoolzwemmen is ontzettend leuk. De kinderen waren de eerste les wel moe, maar nu kan iedereen het veel beter 
volhouden!   
De groepen 7 hebben de eerste weken van het schooljaar keihard gewerkt. Het werken met een rooster gaat steeds 
beter en er is al ontzettend veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe je op een korte manier kan optellen/aftrekken, hoe je een 
keersom cijferend kunt oplossen, wat kommagetallen zijn (en hoe je daarmee rekent) en hoe je 
verschillende breuken met elkaar kunt vergelijken. En dat is alleen nog maar rekenen! Nu even lekker uitrusten in de 
vakantie is dus heel erg fijn :). 
Op maandag 9 oktober hebben de groepen 8 een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer en het Binnenhof. En dat 
was nodig ook! We kunnen wel stellen dat onze leerlingen de vier onderhandelaars het laatste zetje hebben 
gegeven. Die middag werd namelijk bekend gemaakt dat we een nieuwe regering hebben. Dank aan groep 8 ;) 
Eén van de politici die ons vriendelijke groette was Henk Krol van de 50+ partij. Jammer voor Henk was dat geen van 
ons al past bij zijn partij! 
  
Hoe een nieuw kabinet geformeerd wordt hebben de kinderen ’s morgens geleerd in Madurodam. Bijna niemand 
weet dat er in Madurodam ook twee mooie klaslokalen zijn. Nadat ook onze kinderen een nieuw kabinet hadden 
gevormd, mochten zij nog even “los” lopen door Madurodam. Na deze drukke dag hebben we nog veel pret gemaakt 
in de trein naar Haarlem. Dus mocht er nog iemand zijn met politieke vraagstukken, meldt u in groep 8! 
Rianne Kathmann (bovenbouwcoördinator) 

 Kledinginzameling door Dr. H. Bavinckschool waanzinnig succes! 
Dinsdag 10 oktober 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.  

Overig nieuws 

Nieuws vanuit de bouwen 
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Deze keer heeft Dr. H. Bavinckschool: 640kg 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 
 
BaVinci Code 
Voor het programma linoleum snijden wordt er nog gezocht naar begeleiders hiervoor. Heeft u zin/tijd hierbij de 
assisteren, meld u dan aan bij Eva Betjes van gr. 6B (evabetjes@bavinckschool.nl). Uw hulp wordt zeer op prijs 
gesteld! 
 
Woensdag 1 november start de Bavinck Kinderkracht Club 

Gun jij je kind ook meer zelfvertrouwen? Meer rust en ontspanning? Zou het fijn zijn als je kind 
wat positiever over zichzelf zou denken en voelen? Minder snel boos of zenuwachtig zou zijn, of 
makkelijker met andere kinderen kan omgaan? Mag jouw kind wel wat steviger in zijn schoenen 
staan en voor zichzelf opkomen? 
Op de Kinderkracht training gaan we op een fijne, speelse en zeer effectieve manier heel veel 
leren en oefenen over deze onderwerpen. Je kind leert veel over zichzelf van binnen en krijgt 
veel tips en trucs die super handig zijn voor thuis en op school. Door middel van de werkmap en 
een wekelijkse ouderbrief krijg je als ouder veel praktische tips en handvatten om je kind nog 
beter te ondersteunen.  
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten op woensdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 op school. 
Er zijn nog een paar plekjes vrij, dus als je interesse hebt, bel dan gerust voor meer informatie en 
overleg met Annette Hoek op tel.nr. 06-15669290. Mailen kan ook op info@kinderkracht.net 
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