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Beste ouders, 
 
Zoals u thuis misschien wel gemerkt heeft hebben de kinderen de afgelopen weken op school zitten zwoegen op de 
Cito-toetsen. Voor sommigen een spannende tijd! Ook de leerkrachten hadden een drukke periode. De toetsen 
moesten nagekeken, de resultaten verwerkt en geanalyseerd. Vervolgens kunnen er op basis van die analyse weer 
nieuwe plannen gemaakt worden om de leerlingen vooruit te helpen. Naast dit alles was het tijd om de rapporten te 
schrijven. Wanneer u het rapport krijgt, zult u merken dat het er anders uitziet dan eerder het geval was. We zijn 
namelijk overgestapt op een digitaal rapport. U krijgt het rapport nog wel op papier, maar 
de leerkrachten hebben het rapport digitaal ingevuld. De invoering van het nieuwe rapport 
is overigens voorbereid door een werkgroep, die zich uitgebreid heeft gebogen over de 
ontwikkeling ervan, zowel qua inhoud, als vormgeving, als techniek. Het voorwoord in het 
rapport is om die reden dan ook extra belangrijk om te lezen!  
Geen prachtige handgeschreven teksten dus meer. Misschien vinden sommigen dat wel 
jammer, maar de tijd die het oplevert kunnen de leerkrachten goed gebruiken voor andere zaken die de kinderen 
ten goede komen.  
 
In deze drukke periode krijgen we ook nog eens te maken met 'De Griepgolf'. Gelukkig heeft het onze Bavinck-

leerkrachten nog niet in volle hevigheid bereikt. Misschien hebben we wel een zeer gezond 
team met veel weerstand... We drinken nog maar een extra jus d'orange, nemen een 
vitaminepil en hopen dat we de dans ontspringen! Wel zien we al hoe nijpend het 
lerarentekort is: invallers zijn nauwelijks nog te vinden.  Er zijn veel scholen waarbij meerdere 
klassen tegelijkertijd naar huis moeten worden gestuurd. Wij redden het nog steeds onze 
gaten te vullen door de extra inzet en flexibiliteit van alle collega's.  Op deze plek wil ik het 

team dan ook even in het zonnetje zetten: wat een harde en betrokken werkers zijn het! 
 
Afgelopen donderdag waren uw kinderen thuis en kwam het team bij elkaar voor een studiedag. Wij zijn met elkaar 
in gesprek over de kernwaarden, de visie, de missie, de identiteit van de Bavinckschool. Dat zijn 
wezenlijke zaken die iets van de dagelijkse praktijk af staan, maar die er enorm toe doen. 
Donderdag hebben we een mooie start gemaakt met uitwisselen en bepalen waar we voor 
staan. Tijdens volgende studiemomenten zullen we hier zeker op doorgaan. We houden u op de 
hoogte!  
 
Paulien Dubelaar 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Februari 
2        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 
Maart 
7         Bezoek Scheepvaartmuseum, gr. 7 
7,8,9  Luizencontrole 
8        Voorstelling gr. 5, Men neme een stoel…dromen 
                                                                                      maar! 
9         Bavinci Codes 2.1: gr. 5 t/m 8 
14      Studiedag, leerlingen vrij!! 
16      Bavinci Codes 2.2 : gr. 5 t/m 8 
 

JARIGEN 
9 feb.  t/m 22 feb. 
Groep: 
1 C:   Dieuwertje 
3 A:   Raf 
3 B:   Mikey 
4 A:   Elias 
4 B:   Senna 
4 C:   Antonina 
5 B:   Xam 
5 C:   Krijn 
6 A:   Akemi 
6 B:   Daan, Sophie, Fien, Julian en Chemène 
7 B:   Bas 
8 A:   Ryan 
8 B:    Sarah en Levy              



Ouderpanel 
Afgelopen maandag is het ouderpanel weer bij elkaar gekomen. We hebben het o.a. gehad over de communicatie, 
de toiletten, de verkeerssituatie en Sportfever. We kwamen er achter dat niet alle ouders op 
de hoogte zijn van de digitale jaaragenda in Digiduif. Zo kunt u in september al in uw agenda 
schrijven wanneer bijvoorbeeld de rapportgesprekken zijn en overvalt de datum u minder dan 
wanneer het kort van te voren in de nieuwsbrief als herinnering verschijnt. De overige 
onderwerpen worden binnen het managementteam, de MR of het hele team besproken en 
waar nodig opgepakt.  
 
IB:  Cito en Groepsbesprekingen 
Deze week zijn de Cito toetsen weer afgenomen in de groepen en zijn de groepsbesprekingen begonnen. Meer 
hierover (hoe en waarom) leest u in de bijlage hierover. 
 
Oudergesprekken 
Vanaf volgende week maandag 19.00 uur kunt u zich inschrijven voor de middengesprekken via Digiduif. De 
middengesprekken vinden plaats op dinsdag 20 februari en woensdag 21 februari.  
 
KiVa-nieuws 
Afgelopen 25 januari hadden we een goed bezochte KiVa-ouderinformatieavond. Naast dat er uitleg kwam over de 
belangrijke speerpunten van KiVa en hoe en waarom de Bavinckschool werkt met KiVa, was er ook veel interactie 
met de zaal. Een waardevolle avond!  
Deze week zijn wij begonnen met thema 6. Voor de onderbouw is dat 'Pesten in de groep'. Voor de bovenbouw is 
dat 'Rollen in de groep'. In bijgevoegde KiVa-nieuwsbrieven en powerpoint leest u meer over wat we tijdens dit 
thema doen.  
 
Samenwerking Bavinckschool/Pepijn 
Afgelopen maanden zijn de Dr. H. Bavinckschool en Kinderopvang Haarlem (Pepijn) bezig geweest met het 
versterken van de samenwerking. Een van de speerpunten was het versoepelen van de overgang van de 
kinderopvang naar de basisschool, zodat de kinderen het minder spannend vinden om de overstap te maken.  
We hebben daarom het plan opgevat de oudste peuters in kleine groepjes samen met een pedagogisch medewerker 
een kijkje te laten nemen in een echte basisschool. Hierbij staat het los of zij wel of niet naar de Bavinckschool zullen 
gaan. Het gaat vooral om het ervaren van een schoolse situatie in de kleuterklas. De oudste peuters mogen een 
uurtje meedraaien in groep 1 op de Bavinckschool: even samen in de kring, werken aan het thema in de hoeken en 
dan weer terug naar Pepijn.  
De eerste keer zal zijn op dinsdag 13 maart 2018 van 10.00 tot 11.00 uur.  
 
Oproep van mede-ouders 
Wanneer u uw hond meeneemt naar het schoolplein wilt u dan achter het muurtje blijven staan? Sommige ouders 
en kinderen vinden honden spannend. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de honden aangelijnd zijn en onder appèl. 
In de school zijn honden niet welkom.  
 
Typetuin 
Type-cursus gaat van start! Nog 10 plaatsen beschikbaar! 

Op vrijdag 9 maart 2018 om 15:00 uur gaat de klassikale typecursus van de Typetuin van 
start. Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij want vol=vol! 
Schrijf snel in via www.typetuin.nl/aanmelden. Voor vragen of telefonisch aanmelden kunt 
u bellen tussen 9 en 17uur naar 013-5220579 of mail naar info@typetuin.nl  
 

 
Stagiares 
Voor diegenen die ik vorige week nog niet heb mogen begroeten, ik ben Jeroen 

Beerthuizen, 38 jaar, stagiair bij Juf Milou in groep 1. Ik zit in mijn eerste 
jaar van de pabo-opleiding bij Hogeschool Inholland in Haarlem waar ik de 
verkorte deeltijdopleiding volg. Ik kijk uit naar deze stage in groep 1, te meer omdat ik 2 jonge 
kinderen heb waarvan mijn jongste binnen een paar maanden ook naar groep 1 mag. Ik hoop veel te 
leren van juf Milou en een aantal mooie lessen te mogen geven. 
Met vriendelijke groeten,  Jeroen Beerthuizen 
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Graag wil ik mij aan u voorstellen. Vanaf donderdag 8 februari ben ik één dag in de week stagiair bij juf Bianca in 
groep 2A. Mijn naam is Edith Stevens. Ik ben 55 jaar en getrouwd met Jaap. Wij hebben vijf 
dochters in de leeftijd van 15 t/m 23 jaar en wonen in Aerdenhout. Nu onze dochters wat ouder 
zijn, heb ik weer meer tijd voor andere activiteiten, zoals lezen en bridgen. Elke woensdag werk ik 
als vrijwilliger op een basisschool voor speciaal onderwijs. Ik vind het ontzettend leuk om met 
kinderen te werken en ben daarom in september gestart met de pabo. Het afgelopen half jaar heb 
ik op een andere basisschool stage gelopen in groep 7. En nu dus bij de kleuters: dat lijkt me 
ontzettend leuk en ik hoop veel te kunnen leren. 

Hartelijke groet en tot ziens op school.  
Edith Stevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


