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Samen aan de slag voor een schone buurt! 
De landelijke opschoondag is dit jaar op 24 maart 2018. De week hier 
voorafgaand houden veel scholen hun opschoonacties, zo ook onze school (19 
t/m 23 maart). Deze link is naar een filmpje ter inspiratie (met ook de 
Bavinckschool in actie!) https://youtu.be/sGjU-0MK-8w. 
De leerkrachten hebben voor zover het mogelijk is met hun klas een moment 
gekozen om aan de slag te gaan. In de hal van het hoofdgebouw hangt deze 
lijst. Als school leveren we handschoenen, hesjes en vuilniszakken. Misschien is 
het handig om op de dag dat uw kind helpt op te ruimen zelf te letten op de schoenen die uw kind die dag draagt. 
We gaan voor een schone mooie buurt!! 
 

KiVa-nieuws 
Vorige week zijn wij begonnen met thema 7. Voor de onderbouw is dat 'De groep is tegen pesten'. Voor de 
bovenbouw is dat 'Samen zijn wij een fijne groep'. In bijgevoegde KiVa-nieuwsbrieven leest u meer over 
wat we tijdens dit thema doen en wat u thuis kunt doen. 
 

NK Schoolbowlen 
Op zaterdag 24 maart komen twee teams van onze school in aktie 
tijdens de finale van het Nederlands Kampioenschap 
Schoolbowlen. De jongens die onze school gaan 
vertegenwoordigen in Leiderdorp zijn: Yarran, Thijs, Teade, Stef, 
Valentino en Joris uit groep 8. Succes allemaal en maak er een 
sportieve dag van!! 
 

All4Africa 
Deze week heeft u de enveloppe gehad met de zak daarin voor het inzamelen van kleding voor 
All4Africa. Maandag 19 maart en dinsdag 20 maart (tot 09.00 uur) kunt u de zak inleveren in de hal 
van het hoofdgebouw. Eens kijken of we het record weer kunnen verbreken?  
 

Paasontbijt  
Donderdag 29 maart verzorgt de Ouderraad weer het jaarlijkse Paasontbijt. Broodjes, beleg en drinken wordt door 
hen geregeld. Mocht uw kind een allergie hebben dan raden wij u aan om zelf voor een ontbijtje te zorgen zodat er 
niets verkeerd kan gaan.  

Wel moeten de leerlingen zelf hun bord, beker en bestek meenemen i.v.m. de 
duurzaamheid! Maandag 26 en dinsdag 27 maart kunt deze spullen aanleveren bij 
de leerkracht in een plastic tas met de naam erop vermeld van uw zoon/dochter.  
We wachten af of de Paashaas onze school ook dit jaar weer een bezoekje 
brengt……………….. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Maart 
16        Bavinci Codes 2.2 : gr. 5 t/m 8 
19        Inleveren kleding All4Africa 
19 t/m 23: Opschoondagen 
23        Bezoek bibliotheek gr. 1B en 2A 
23        Bavinci Code  2.3:  gr. 5 t/m 8 
26 en 27  Inleveren Bord/bestek voor Pasen! 
27        Bezoek bibliotheek gr. 1A en 1C 

28      Studiedag, leerlingen vrij!! 
29        Paasontbijt 
 
 

JARIGEN 
15 t/m 29 maart 
Groep: 
1 C:   Juul 
3 A:   Esmée, Daan en Jelmer 
4 A:   Fenna 
4 B:   Anouk 
5 C:   Vince 
6 A:   Iris, Ivo en Jens 
6 B:   Floor, Tibbe en Yuna 
7 A:   Casper 
7 B:   Bram 



 
Kleding zoek 
Geregeld komen er vragen omtrent kleding die vermist wordt. Heeft u thuis onbekende kledingstukken aangetroffen 
in de gymtas van uw kind, breng deze dan weer naar school, wellicht is een andere ouder ernaar op zoek! 
 
 
In de bijlage vindt u: 

 Nieuwsbrief van maart van KinderKracht (u kunt uw kind nog aanmelden!) 

 Nieuwsbrieven van KiVa voor de onder- en bovenbouw 
 
 
 


