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Beste ouders,  
  
De Sint is weer vertrokken en voor even is de rust in de school weergekeerd. We kunnen terugkijken op een gezellige 
en goede Sinterklaastijd en gisteren was , traditiegetrouw, de afsluiting met het bezoek van de Sint en zijn Pieten. 
Natuurlijk waren ook de andere activiteiten weer erg leuk, maar het bezoek is altijd weer een bijzondere dag. 
Dinsdagmiddag hebben we kunnen genieten van alle prachtige resultaten van de kinderen  en hebben  we alle 
surprises kunnen bewonderen. 
Nu gaan we nog twee weken genieten van de kerstsfeer en uiteindelijk het kerstdiner en de kerstvieringen. We 
proberen er een leuke periode van te maken. 
Wat betreft de ziekenboeg van de school, moeten we nog steeds een aantal mensen missen en dat zorgt voor wat 
vragen hier en daar. We hopen volgende week juf Carla  weer te kunnen begroeten.  Over Juf Iris weten we morgen 
meer, maar uiteraard hopen we dat zij ook weer snel voor de groep kan staan. Juf José zal voor de kerst niet meer op 
school zijn. 
Ten slotte weer een korte up date over de tevredenheid enquête. De reactie/invultermijn voor de enquête is 
verlengd tot 14 december. Op dit moment is de score 46 % en het zo mooi zijn om toch boven de 50 % te komen. 
Ik wil u dus nog een laatste keer vragen om mee te werken en de mail op te zoeken in uw mailbox en alsnog in te 
vullen. Dank !!!!! 
Mocht u iets willen weten of vragen hebben of iets anders, komt u 
rustig even bij ons binnen om te overleggen, de deur staat open. 
  
Wij wensen u een goed weekend en tot ziens. 
Hylke de Vries en Evert Jonker 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Basisschool 

"Dr. H. Bavinckschool" 

Haarlem 
 

                    Donderdag 6 december  
          2019-2019, nummer 13  

 

Hulp gevraag 
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Kerstversiering ! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
December 
 9       School in Kerstsfeer brengen OR (19.30 uur) 
14      (foute) Kersttruiendag 
20      Leerlingen ’s middags vrij! 
          Kerstdiner gr. 1-4   17.30 - 18.30 
                              gr. 5-8   17.30 - 18.45 
21      Kerstviering in de kerk   
           Leerlingen ’s middags vrij! 
22 dec. t/m 6 jan   KERSTVAKANTIE 

JARIGEN 
7 dec. t/m 13 dec. 
Groep: 
3 A:   Tygo 
4 A:   Bram en Kivelly 
4 B:   Douwe 
5 C:   Cloë 
6 B:   Damien en Frèderique 
6 C:   Feline 
8 A:   Pien 
 



School in Kerstsfeer 
Komende zondag gaat de OR de school en de beide dependances weer in Kerstsfeer 
brengen. Als er net zoveel ouders komen als met het aanbrengen van de 
Sintversiering, wordt het een fluitje van een cent. Tot  nu toe hebben slechts 4 
ouders zich hiervoor aangemeld, een beetje meer hulp zou welkom zijn! 

Komt zondag (19.30 uur) allen tezamen en maak samen de 
mooiste Kerstversieringen voor de leerlingen van de school. Een 
dankbare taak! 
Meld u aan via or@bavinckschool.nl zodat ze ongeveer weten op hoeveel hulp ze 
kunnen rekenen. 
 

 
 De Typetuin 
In maart start de Typetuin weer met de typecursus op onze school na schooltijd. Meer informatie 
hierover vindt u in de bijlage .  
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