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Geachte ouders, 
  
De Sint is weer in het land en ook de Bavinckschool is weer in  prachtige Sintsfeer gebracht door onze Ouderraad. 
Dank voor het enthousiasme en de inzet. 
Tegelijkertijd lijkt het ook wel of we ineens in de winter terecht zijn 
gekomen. Het is al een paar dagen behoorlijk koud en helaas zijn er 
ook al  heel wat kinderen en een enkele collega die geveld zijn door de 
griep. 
Vorige week gaf ik al aan dat het in deze tijd met de schaarste op de 
arbeidsmarkt elke keer weer een vraag is of we de vervanging geregeld 
kunnen krijgen. De vervangingspool van de overkoepelende besturen 
in onze regio is op dit moment niet echt goed bezet. Dat  kan dus gaan 
betekenen dat er in de komende tijd ook momenten zullen zijn dat er 
geen vervanging beschikbaar is. Er kunnen dan groepen worden 
opgedeeld. Maar wanneer er bijvoorbeeld 3 of 4 leerkrachten ziek zijn, 
zou het ook zomaar kunnen gebeuren dat we moeten besluiten om op 
sommige dagen groepen naar huis te moeten sturen. Natuurlijk is dat 
niet ons uitgangspunt en wij zullen proberen om een dergelijke 
oplossing In ieder geval met een dag speelruimte aan u door te geven.  
Deze week zijn ook de gesprekken met de ouders van de groepen 7 en 8. We merken dat deze gesprekken  prettig 
verlopen mede doordat de ouders ook in de voorafgaande jaren goed op de hoogte zijn gehouden van de 
ontwikkeling van hun kind. 
Ten slotte wil ik u nog attenderen op de ouderenquête die deze weken open staat om in te vullen. Hopelijk lukt het u 
nog om hier deze week  tijd voor vrij te maken. Op dit moment is er door 32 % van de ouders gereageerd en het zou 
fijn zijn, als dit percentage boven de 40 % komt. Daarmee is een goed beeld te krijgen van wat er leeft bij u als 
ouders en waar we als school de komende tijd (jaren) ook aandacht aan moeten gaan geven.    
Ik wens u een fijn weekend en een gezellige Sinterklaastijd. 
  
Met vriendelijke groet, 
Directie Bavinckschool 
 
Ouderbijdrage 
Enige tijd geleden heeft u het verzoek gehad (via Social Schools) om de ouderbijdrage te 
betalen voor het lopende schooljaar 2018-2019. Tot nu toe heeft nog niet de helft van de 
ouders gehoor gegeven aan deze oproep.  Wilt u eraan denken om z.s.m. deze bijdrage over 
te maken aan de Ouderraad? Dit voorkomt dat zij in de problemen komen met de 
geldstromen, zeker in deze Sinterklaastijd. Indien u nog vragen heeft, kunt u mailen naar 
or@bavinckschool.nl.  
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DATA / ACTIVITEITEN 
November 
27      Schoen zetten groepen  t/m 4 
28      Sint Speurtocht groepen 5 t/m 8 
December 
5        Sinterklaas op school 
6        Inloopochtend leerlingen tot 09.30 uur 
14      (foute) Kersttruiendag 
20      Kerstdiner /  Leerlingen middag vrij! 

JARIGEN 
23 nov. t/m 29 nov. 
Groep: 
1-2 A:   Stijn 
1-2 E:   Liv 
4 A    :   Fiene 
5 A    :   Thomas, 
               Reva 
               Sophiya 
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Strooipieten 
Gisteren zijn de strooipieten weer langs geweest op de Bavinck! Iedere groep werd verblijd met hun komst en 
getrakteerd op pepernoten, zelfs voor de allergiekinderen werd iets extra’s meegenomen. Zij kwamen vragen of de 

leerlingen het filmpje van de Pieten wel gezien hadden? Wat blijkt? Er zijn 
twee Pieten in school geweest en die hebben in de gymzaal Pietengym 
gedaan en een opdracht bedacht voor de leerlingen van school: het 
bedenken van een nieuw sportief spel voor Sinterklaas! Op 5 dec. mogen 
de groepen dan dit de Sint komen vertellen/laten zien. 
Ook hadden zij nog een leuke  boodschap voor de groepen! 
Op dinsdag 27 november mogen de groepen 1 t/m 4  hun schoen zetten en 
wie weet is die dan gevuld de volgende dag. Op die dag (woensdag 28 
november) mogen de groepen 5 t/m 8 starten met hun Speurtocht door 
school voor hun cadeau van Sint. 
 
 
 

 
 


