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Geachte ouders, 
 
De eerste week is al weer bijna voorbij en dus is het nieuwe er voor iedereen misschien al wel weer een beetje af. 
Fijn dat we maandagochtend alle kinderen weer mochten begroeten en iedereen er weer zin in had. Ook waren er 
behoorlijk wat ouders die gezellig even een kopje koffie of thee bleven drinken.   
De komende weken gaan we met elkaar weer met volle kracht vooruit. Er komen voor de meeste groepen 
informatieavonden, waar u de uitnodigingen voor krijgt of al hebt gekregen via de leerkrachten en daarna volgen vrij 
snel de begingesprekken. Deze begingesprekken gaan we op een iets andere wijze invullen. Vorig jaar was het nog zo 
dat er avonden waren waar leerkrachten tot 22.00 uur of later nog gesprekken hadden. Dat vroeg heel veel van de 
leerkrachten die de volgende ochtend om 8.30 uur ook weer fris en vrolijk voor de klas moesten  staan. 
We gaan daarom de begingesprekken over meerdere dagen in één week plannen, waarbij er op dinsdag en 
donderdag naast de middag ook mogelijkheid zal zijn om tot 18.30 gesprekken te plannen. 
Uiteraard is dit wel een verandering, maar wij hopen op uw begrip en medewerking om er zo ook voor te zorgen dat 
de onderwijskwaliteit goed blijft en de leerkrachten  er de volgende dag weer stralend tegenaan kunnen. 
Verder kan ik u melden dat wij hebben besloten om de nieuwsbrief weer elke week te maken, zodat aparte mails 
minder nodig zijn. 
Afsluitend wens ik u een goed en mooi schooljaar. 
 
Evert Jonker (directeur a.i.) 
 

 
 
 
 
Vlak voor de zomervakantie, op vrijdag 20 juli, is juf Joëlla Blok in het 
huwelijksbootje gestapt met Vincent Kabel. 
Het was een schitterende dag, niet alleen wat het weer betreft, maar 
ook het stralende bruidspaar genoot volop! Lieve Joëlla en Vincent, 
we wensen jullie een prachtig huwelijk toe!! 
 

 
 
Ook dit schooljaar gaan we weer van start met de BaVinci Codes!  
Dit zijn keuzeworkshops voor de groepen 5 t/m 8 op een aantal vrijdagmiddagen. Deze eerste cyclus van drie 
bijeenkomsten start in november 2018 (9, 16 en 23 november). De invulling van de workshops kunnen wij enkel 
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DATA / ACTIVITEITEN 
September 
11      Info-avond gr. 4 en 5,  19.00 uur 
12      Luizencontrole 
13      Info-avond gr. 6 t/m 8,  19.00 uur  
           Start schoolzwemmen gr. 6 
14      Luizencontrole 
17      Inschrijving begingesprekken (19.00 uur) 
18      Info-avond gr. 1-2,  19.00 uur 
24 t/m 28     Begingesprekken gr. 1 t/m 6 
26      STUDIEDAG: LEERLINGEN VRIJ! 
Oktober 
 3       Koffieochtend CJG en Jeugdverpleegkundige 

JARIGEN 
7 sept. t/m 13 sept. 
Groep: 
2 E:  Senna en Leah 
6 B:  Michael 
7 A:   Hanna 
 
                     



realiseren als wij voldoende enthousiaste ouders etc.( ook andere familieleden zijn natuurlijk van harte welkom!) 
kunnen vinden. 
Vindt u het bijvoorbeeld leuk om te koken, knutselen, bouwen, spelen of te bewegen? Of bent u arts, technicus, 
kunstenaar, musicus, webdesigner, wetenschapper of bakker? Samen met de leerkrachten kunnen we er vast en 
zeker een inspirerende workshop van maken. Ook als u nog niet weet hoe de workshop georganiseerd zou moeten 
worden, denken wij graag met u mee! U geeft de workshops samen met een leerkracht. 
Voor verdere informatie of aanmelding, neem contact op met Joëlla Kabel (joellablok@bavinckschool.nl). 
 
De Bavinck Kinderkracht Club gaat weer van start.  
Woensdag 17 oktober zal Annette weer met veel plezier en enthousiasme aan de slag gaan met een 
klein groepje kinderen om hen van alles te leren op het gebied van omgaan met gevoelens & gedachten, 
zelfvertrouwen, weerbaarheid, faalangst, jezelf rustig maken, omgaan anderen en positiever denken en 
voelen over jezelf! Een veilige en plezierige sfeer waarin kinderen met en van elkaar kunnen leren en 
spelenderwijs oefenen met belangrijke vaardigheden en inzichten is kenmerkend voor deze 
Kinderkracht training. 

 
 
De school is weer gestart, dus ook het groepje met luizenouders gaat weer de handen uit de 
mouwen steken. Dit schooljaar komen zij echter wel een paar handjes tekort. Wilt u hen komen 
helpen dan zou dit heel fijn zijn. Het betreft maar ong. 6 ochtendjes per schooljaar en dan bent u 
een half uurtje bezig. Voor aanmelden en verdere informatie kunt u de coördinatrice mailen:  
richelle1411@hotmail.com 
 

Kom je ook naar de Koffieochtend op woensdag 3 oktober ?! 
De coaches van het CJG en de jeugdverpleegkundige van de GGD zijn op deze ochtend op school voor een informele 
kennismaking. Tijdens deze koffieochtend zullen wij wat vertellen over onze werkzaamheden en hoe we gezinnen 
kunnen ondersteunen. Mocht u een onderwerp hebben waar u meer over willen weten, kunt u dit mailen 
naar  wilma.wessel@salomoscholen.nl of naar danielle.devries@salomoscholen.nl 
 
Nog even ter herinnering: tijdens de schooluren mag er, op het schoolplein, niet gespeeld worden met attributen 

waar wielen(tjes) onder zitten. Dit is voor de veiligheid en het scheelt veel pleisters plakken. Natuurlijk 
kunnen wij dit niet verbieden na schooltijd, maar het is wel wenselijk, zeker vlak na schooltijd als er 
nog veel kleine kinderen rondlopen! Een beetje rekening houden met elkaar is altijd fijn! 
 
  

Per 1 oktober a.s. wordt de Digiduif app vernieuwd! Wat dit voor ouders inhoudt , kunt u vinden op  deze link: 
https://www.socialschools.nl/veranderingen-digiduif#veranderingen-ouders.  Het betreft onder andere”: Meerdere, 
nieuwe functies, uitbreiding van gebruikersinstellingen en het platform ziet er anders uit. Reden genoeg dus om 
alvast een kijkje te nemen zodat u niet per 1 oktober overvallen wordt met nieuwe informatie. 
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