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Geachte ouders, 
  
De week tussen St. Maarten en de landelijke intocht van Sinterklaas is een relatief rustige week geweest. Afgelopen 
maandag is de tevredenheidsenquête 2018 gestart en buiten een opstartprobleem, waarbij u als ouder plotseling 
ook de uitnodiging kreeg om iets te vertellen over de Nicolaas Beestschool, is alles allemaal goed gegaan.  
Vanmiddag hebben we de finale van de voorleeswedstrijd op de Bavinckschool gehad en dat is ook altijd een mooi 
moment. 
Komende week zijn er de gesprekken voor de ouders van de groepen 7 en 8 en dat is altijd best wel spannend. 
Gelukkig zijn we op school nog niet echt getroffen door een griepepidemie, al zijn er wel collega’s die er wat van 
hebben meegekregen. Nu maar hopen dat we hier de komende periode niet te veel last van krijgen. Het aantal 
invallers  in het onderwijs is op dit moment namelijk heel erg klein. Dat zou dus zomaar kunnen betekenen dat er 
soms een groep moet worden opgedeeld, als een leerkracht zich  ’s morgens ziek meldt bij de coördinator.  Mocht 
dit ook niet lukken, dan  bestaat er een kans dat we de groep naar huis moeten sturen. Dit heeft niet onze voorkeur 
en doen we dus in het uiterste geval, als we écht niet anders kunnen! We hopen dat u hier begrip voor heeft. 
 Laten we hier maar niet op hopen en dus wens ik u een goed weekend. 
  
Met vriendelijke groet, 
Hylke de Vries en Evert Jonker 
 
Voorleeswedstrijd 
Vandaag was de finale voorleeswedstrijd van de Bavinck voor de groepen 
7 en 8. Het was een spannende strijd waar Anouk, Indy, Casper en  
Sophie tegen elkaar streden om de titel “Voorleeskampioen van de 
Bavinckschool 2018”. Het was een spannende strijd want het niveau van 
de voorlezer was erg hoog! 
De jury, bestaande uit meester Evert, Anneke Lissenberg  (Boekhandel 
Gillissen) en juf Suzanne van der Laan van de bieb, hebben uiteindelijk de 

keuze laten vallen op Casper Terpstra uit groep 8A. 
Casper gaat nu door naar de regionale ronde die zal begin volgend jaar plaatsvinden. Dan horen jullie meer! Voor nu 
van harte gefeleciteerd Casper!  
 
KiVa 
Vorige week zijn we begonnen aan KiVa-thema 3. Bij de onderbouw is dat 'Wat is een fijne groep?' en in de 
bovenbouw wordt het thema 'Wat is communicatie? behandeld. U leest er alles over in de nieuwsbrieven in de 
bijlage. 
 
Typetuin 
Over een tijdje start de Typetuin weer met haar cursus typen, na schooltijd, op onze school. Meer informatie 
hierover vindt u in de bijlage . 
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Beslissing 

voorlees- 

Westrijd! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
November 
16     BaVinci Code 1.2, 13.00 – 15.00 uur 
17      Aankomst Sinterklaas in Nederland 
21      Strooipieten? 
23      BaVinci Code 1.3, 13.00 – 15.00 uur 
December 
5        Sinterklaas op school 
6        Inloopochtend leerlingen tot 09.30 uur 

JARIGEN 
16 nov. t/m 22 nov. 
Groep: 
1-2 D     Dean  
3 B         Jip 
4 B         Tomas en Ilse 
5 B         Michèle 
5 C         Robine en Erma 
6 A        Ranaia 
 


