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Beste ouders, 
 
Zoals ik u in de vorige nieuwsbrief al heb gemeld, is de 
personeelsbezetting het eerste grote werkpunt. De directie 
is samen met het Managementteam heel hard aan het werk en we kunnen u dan ook melden dat we nog maar één 
open plek hebben, op het moment dat ik dit schrijf. 
 
In het samenstellen van de personeelsbezetting en het verdelen van de groepen kijken we met elkaar uiterst 
zorgvuldig naar alle aandachtspunten. Maar het is hopelijk voor iedereen duidelijk dat individuele wensen en 
voorkeuren in principe niet gehonoreerd kunnen worden of het moet toevallig zo uitkomen. 
 
Omdat we graag open willen zijn, geef ik u dan ook nu in willekeurige volgorde de namen van de 
collega's die vertrekken naar een andere school, andere functie of met pensioen gaan. Meester 
Jan Ebele van der Meulen (pensioen), Juf Jolanda de Vries (pensioen), Juf Jakolien Schaap 
(onderwijs assistente, pensioen), Meester Joost Uitermark (andere functie als bovenschools 
ICT'er binnen de st. Salomo), Juf Eva Betjes (andere baan als leerkracht en bouwcoördinator bij 
basisschool de Zonnewijzer), Juf Ans Themmen (volledige baan als beleidsmedewerker op het 
bestuurskantoor van de St Salomo) en Juf Sanneke Overtoom (andere baan als leerkracht bij OBS de 
Erasmus). 
Wij vinden het erg jammer dat we al deze zeer gewaardeerde collega's moeten gaan missen, maar het is ook heel 
begrijpelijk dat men soms kiest voor iets anders of dat het vooruitzicht van een vrij leven prettig is. 
 
Wanneer er collega's vertrekken, komen er ook nieuwe collega's bij. Daar zijn we al goed in geslaagd. Er is al een 
nieuwe conciërge in de persoon van Meester Frederik Bucumi. Ook hebben we voor volgend jaar 4 nieuwe 
leerkrachten. Dit zijn: Juf Marieke Molenkamp ( dit jaar LIO stagiair van groep 6 B en volgend jaar dus juf) en Juf 
Jolanda Booms. Verder gaan Juf José van Galen en Juf Marloes Stapelkamp die nu samen in groep 6A lesgeven, 
allebei volledig werken en blijft ook de vervangster van juf Rianne Kathmann, Juf Iris Treffers bij ons op school 
werken. Dat maakt dat we uiteindelijk dus nog één vacature voor leerkracht moeten invullen en één voor de functie 
van onderwijsassistente. Ik hoop u daar in de volgende nieuwsbrief ook goed nieuws over te kunnen melden. 
 
Wat betreft de afwezigheid van Juf Paulien Dubelaar, kan ik u nog weinig vertellen. Het is op dit moment nog 
onbekend wanneer zij weer aan het werk kan gaan. 
Daarom heeft het bestuur van de Stichting Salomo ook voor volgend jaar de huidige adjunct- directeur, Hylke de 
Vries, voor 3 dagen aangetrokken. Hoe het verder gaat is op dit moment nog niet te vertellen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Evert Jonker 
a.i. directeur 
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vossenjacht! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Juni 
17              Vaderdag 
20              Boekenmarkt 
29              Vossenjacht. 
Juli 
2 t/m 5    Inschrijven eindgesprekken  
5               Infoavond gr. 2 en 7 (vlg jaar 3 en 8) 

JARIGEN 
14 t/m 27 juni 
Groep: 
1 B:   Saar 
3 B:   Nienke 
4 A:   Noud 
4 B:   Alex 
4 C:   Lisa 
5 A:   Teun en Isa 
5 B:   Hugo en Robin 
5 C:   Sep 
7 A:   Brian 
8 A:   Thom 
8 B:   Ava en Jasper 



Vakanties 2018-2019 
De vakanties voor komend schooljaar zijn al bekend, de studiedagen echter nog niet, deze hoort u z.s.m. van ons. 
Hieronder vindt u vast de data van de vakanties: 
 
Herfstvakantie                 20 t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie         22 december 2018  t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie              16 t/m 24 februari 2019 
Pasen                      19 t/m 22 april 2019 
Meivakantie      23 april t/m 5 mei 2019 
Hemelvaart                           30 mei t/m 2 juni 2019 
Pinksteren                   9 juni 2019 
Zomervakantie                     13 juli t/m 25 augustus 2019 
 
KiVa  
Wat hebben we al veel geleerd in de afgelopen negen thema’s. We leerden onder andere over hoe we een fijne 
groep zijn, hoe we pesten herkennen, over de verschillende rollen bij pesten en over wat je zelf kunt doen. We 
starten nu met het laatste thema van het schooljaar: 'KiVa, we doen het samen!'. In de bijlagen vindt u de 
informatiebrieven voor onderbouw en bovenbouw.  
Juf Marieke deed, voor haar afstuderen, onderzoek naar het resultaat van één jaar KiVa bij ons op school. Uit haar 
conclusie kwam onder andere naar voren dat kinderen, ouders en school tevreden zijn over de methode en de 
positieve uitwerking die dit (nu al!) heeft.  
 
Korfbal 
Zaterdag 25 mei was het jaarlijkse korfbal toernooi. Alle 60 leerlingen van de 
Bavinckschool hebben sportief gespeeld. 
Bij de groepen 7/8 werd om de titel gestreden. Een mooie 2e en 3e plaats werd hier 
gehaald. Bij groep 3/4 en 5/6 werden we allebei kampioen. Bij de groep 3/4 ook nog een 
3e en 4e plaats behaald. Ook groep 5/6 verdiende nog een 4e plaats. Gefeliciteerd 
allemaal!! 
Tussen de wedstrijden door was er nog een activiteit voor groep 1/2. Hier werden de 
kinderen al korfballend en spelend vermaakt. 
Alle teams en supporters bedankt voor de aanwezigheid op deze super warme en sportieve 
dag. Tot volgende keer, namens Juf Cindy! 
 

 
 
Vrijdag 29 juni wordt de Bavinck Vossenjacht weer georganiseerd, zoals u al heeft 
vernomen. Leerkrachten gaan zoeken rondom school en in het park, wie zul je vinden 
en hoe zijn ze gekleed? Spannend hoor…… 
Inschrijven kan nog via de DIgiDuif (intekenformulieren). Leerlingen mogen niet alleen 

starten: per groepje moet er minstens 1 ouder meelopen. 
De Ouderraad zorgt op het schoolplein voor “de inwendige mens”, een hapje eten. Er zullen pannenkoeken en 

hamburgers te koop zijn. Voor de inkoop hiervan zou het fijn zijn als we ongeveer weten hoeveel 
mensen er blijven eten (ook als u niet meedoet met de Vossenjacht, mag u natuurlijk een hapje mee 
eten).  

Daarom zijn er vanaf maandag munten te koop, bij de administratie, voor de hamburgers. Voor €2.- kunt 
u een muntje aanschaffen.  

Wij, als team, hebben er zin in! 
 
Rapporten 
Het is weer tijd voor het team om de rapporten in te vullen. Heeft u het rapport van uw zoon/dochter nog thuis 
liggen, lever deze dan z.s.m. bij de leerkracht in! 
 
Knikkertegels 
De grote rage op dit moment is knikkeren! Op verzoek van leerlingen zijn er dan ook 4 
knikkertegels op het schoolplein bijgeplaatst. Dank aan onze conciërge Ferdinand en 
vrijwilliger Ben!!  
 
 



Boekenmarkt 
Op woensdag 20 juni organiseren de hulpouders van de Bavinck bibliotheek een boekenmarkt voor volwassen in de 
centrale hal. 
In de ochtend om 8.30 en in de middag vanaf 12.00 zijn de boeken te koop voor een klein bedrag. 

De opbrengst besteden we volledig aan nieuwe educatieve boeken voor de bibliotheek. 
Bent u dus een fanatieke lezer of nog op zoek naar een leuk boek voor in de vakantie, kom dan 
gerust even kijken. 
Heeft u thuis nog boeken in de kast die weg kunnen? 
Lever deze dan in bij de administratie of zet ze in het gele boekenkastje naast het kantoor van de 
directeur. 
 
 

 
Judopak 
Bij de gevonden voorwerpen, troffen wij nog een judopak(je) aan in een plastic tas. Zonde om in de kledingcontainer 
te gooien. Wie mist deze nog thuis? Wordt de eigenaar niet gevonden dan gaat hij, helaas, alsnog weg. 
 
Yoga 
Een ouder van school, geeft Yogalessen voor kinderen. In de bijlage vindt u meer informatie hierover.  
 
Avondvierdaagse 
Met maar liefst 227 deelnemers hebben wij de Avond4Daagse vorige week vrijdag afgesloten. Na drie zware en 
warme dagen lopen kwamen zij (fluitend)  aan op de Grote Markt. Onderweg werden zij binnengehaald door 
Bavinckteamleden die zonnebloemen aan hen uitdeelden. Ook de ouderraad heeft een flinke bijdrage geleverd: 
verzorgen van de pauzes, begeleiders en meefietsers, uitreiken van een fluitje op de laatste avond. Allen bedankt 
hiervoor!! 
 


