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Geachte ouders,  
 
Op dit moment zijn we langzamerhand allemaal al een beetje aan het denken aan de vakantie. 
De laatste weken zijn aangebroken en dus komt ook de periode van afscheid nemen en afsluitingen dichterbij. 
Ook het mooie weer helpt daar een beetje aan mee. 
Over de invulling van de vacatures kan ik nog geen nieuws geven. We zijn wel met 
mensen in gesprek, maar er is nog geen echte duidelijkheid. 
De informatie van de  formatie en de groepenverdeling zal daarom niet maandag 2 juli 
naar u worden gestuurd, maar op de officiële datum van de jaarplanner. 
Dat is 5 juli en dan kunnen ook de groepsoverzichten van de verschillende groepen 
worden meegestuurd. 
Op dinsdagochtend 17 juli is er dan de kennismakingsochtend. Dan komen in principe 
ook alle nieuwe leerkrachten kennismaken met hun nieuwe groep. Wij zijn heel blij dat deze nieuwe collega's 
hebben gekozen voor de Bavinckschool en hopen dat zij volgend jaar snel hun plekje hebben gevonden. 
De laatste weken van het schooljaar is de adjunct-directeur afwezig. Hij had vanuit zijn vorige baan al een vakantie 
gepland en geboekt en die kon niet meer gewijzigd worden. 
Door een technisch probleem, staat het mailadres van de directie alleen naar hem doorgelinkt. Ik ga nog proberen 
dit te veranderen, maar wil u vragen om bij het versturen van een mail het volgende mailadres te gebruiken. 
evert.jonker@salomoscholen.nl 
Voor de laatste weken wens ik u een goede tijd. 
 
Met vriendelijk groet, Evert Jonker (directeur a.i.)      
 
 
Vossenjacht 
De aanmeldingen voor de Vossenjacht zijn massaal binnengekomen. Toch zijn er nog leerlingen die mee willen lopen 
en zich niet aangemeld hebben. Geen nood! Kom morgen tussen 16.00 en 17.00 uur naar 
het plein, dan krijg je van de mensen achter de starttafel alsnog een starttijd toebedeeld. 
De hamburgers zijn ingekocht, de pannenkoeken worden gebakken, de div. vossen 
verheugen zich op de verkleedpartij, dus alle ingrediënten zijn aanwezig voor een 
spannende jacht met daarop een culinair samenzijn. 
Aan het weer kan het niet liggen! Veel plezier allemaal! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Juni 
29              Vossenjacht. 
Juli 
2 t/m 5    Inschrijven eindgesprekken  
5               Infoavond gr. 2 en 7 (vlg jaar 3 en 8) 
                 Bekendmaking groepenverdeling 2018-2019 
6               Rapport mee 
9 en 10    Eindgesprekken gr. 1 t/m 7 
12             Musicalavond gr. 8 B 
13             Musicalavond gr. 8 A 
16             Uitspringen gr. 8 om 14.45 uur 
18             Afscheid collega’s 12.00 uur / B. de Swartplein 
17             Kennismakingsochtend nwe schooljaar 
19             Laatste schooldag, zwemmen gr. 5 t/m 7 
                 14.45 uur: schooljaar uitdansen/blazen 
20 juli t/m 2 sept.    ZOMERVAKANTIE 
 
 
 

JARIGEN 
28  juni t/m 12 juli 
Groep: 
1 A:   Fos, Kasper, Maisie-Callie 
1 B:   Danique 
1 C:   Davi 
2 B:   Florian en Juliëtte 
3 A:   Torre 
3 B:   Dylano en Zoë 
3 C:   Fiënna en Sidney 
4 B:   Faith 
4 C:   Sophia en Lois 
5 A:   Zoë, Luke, Emma en Aaron 
5 B:   Noah en Marwa 
6 A:   Jade en Dido 
7 A:   Bram en Gijs 
7 B:   Moos 
8 A:   Flint 
8 B:   Tamar 



Eco-Schools 
We gaan als school stoppen met het Eco-Schools programma. De twee voornaamste redenen hiervoor zijn: 1) het 
past op dit moment niet in de identiteit die we als school aan het ontwikkelen zijn. Op de studiedag van 12 juni is 
een drietal waarden vastgesteld, en op basis van die waarden gaan we activiteiten (verder) ontwikkelen die bij de 
schoolidentiteit passen. En 2) het draagvlak binnen het team om door te gaan met het Eco-Schools programma is 
veels te gering. 
Dit betekent niet dat het thema duurzaamheid van school verdwijnt. We blijven afval scheiden, we blijven letten op 
het aantal pakjes drinken dat de leerlingen meenemen, en we blijven kijken naar hoe we het thema duurzaamheid 
kunnen integreren in de reguliere lessen. In dat opzicht is al het werk tot nu toe dat de groengroep (leerkrachten én 
ouders!) hebben gedaan zéker niet voor niets geweest. Het volgen van het Eco-Schools programma (inclusief het 
aanvragen van het zilveren certificaat) gaan we echter niet meer doen. Vanzelfsprekend zullen we nog op een 
gepaste manier stilstaan bij de inzet van de ouders. 
  
Namens de directie, Hylke de Vries 
 
Schoolhockey 
We deden woensdag 20 juni  voor het eerst mee in de geschiedenis van de Bavinckschool aan het hockeytoernooi. 

Een super sportief team van 10 kinderen heeft de naam 
van de school hoog gehouden. Knap 2e in de poule en 
geen wedstrijd verloren. Dank aan de coaches, 
scheidsrechters en supporters voor deze mooie middag. 
 
 
 

 
Afscheid personeel 
Op 18 juli, om 12.00 uur, gaan de leerlingen afscheid nemen van een aantal collega’s: Meester Joost, Juf Sanneke, 
Meester Jan Ebele, Juf Jolanda, Juf Jakolien, Juf Eva en Juf Ans. Wij gaan er een feestelijke dag van maken met zijn 
allen! Daarom mogen alle leerlingen die dag extra feestelijk gekleed naar school komen, het kan niet gek genoeg! 
Het zou extra leuk zijn als er een oranje tintje bij zit. De reden waarom, houden we nog even geheim…………. 
Na het afscheidswoordje, het uitreiken van de cadeaus en het zingen van een 
afscheidslied, kunnen de ouders/leerlingen die persoonlijk afscheid willen nemen, deze 
collega’s nog even de hand drukken. 
Op het schoolplein is dan voor hen een plekje gereserveerd. Wie waar gaat staan, vindt 
u terug op de ramen van de lokalen. 
 
 
Ingezonden anonieme brief 
‘de waarde van het leven is niet de hoogte waarna je opklimt, maar de diepte waarmee je doordringt’ 
Over 4 weken is het zover, dan zal onze oudste zoon de Bavinck uit springen.. een moment waar wij als ouders heel 
blij mee zijn.. want ‘yeey’ hij heeft zijn basisschool tijd ‘overleefd’ en tegelijkertijd ook verdrietig, omdat de 
Bavinckschool een prettige plek was waar hij zich thuis voelde. 
Al vanaf groep 2 zijn wij in gesprek met de leerkrachten en de intern begeleiders, want hij voelde zich ‘onveilig’ en 
vertoonde afwijkend gedrag. Een tijd van veel tranen en verdriet en soms ook onbegrip van onze kant. Maar school, 
lees de leraren en IB-ers, hebben ons in al die jaren ALTIJD bijgestaan.. hebben ALTIJD heel veel vertrouwen in hem 
getoond.. in de vele, vele, vele gesprekken. 
Wij zijn heel dankbaar dat hij ontspannen zijn basisschool heeft kunnen afmaken. En.. we danken GOD voor zijn 
wijsheid, rust en ook ontspanning hierin. Dat heeft mij ook besloten om deze brief te schrijven: ik wil graag als tip 
aan alle ouders meegeven: als er iets is, ga met school in gesprek, er is altijd een oplossing. We willen graag 
spiegelen.. maar je kind heeft een andere persoonlijkheid... ID.. 
En vergeet vooral niet te genieten en te leren van hun jonge, onbevreesde en 

onbevangen onbezorgdheid.. 😉 
 #don’t Stress, Relaxx & feel Blessed! 
 
Groetjes van een Dankbare moeder.  


