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Beste ouders, 
  
Na  een heerlijke, maar drukke Sinterklaasperiode, genieten we vanaf deze week van alle kerstvoorbereidingen en de 
gezelligheid die dat met zich meebrengt. De school is weer prachtig versierd en dat maakt het allemaal nog 
sfeervoller. Alle ouders en andere helpers willen we daar enorm voor bedanken. Het ziet er allemaal heel mooi uit! 
Volgende week sluiten we 2018 af met het kerstdiner en de kerstvieringen en hoop ik velen van u te zien. 
Vandaag is de tevredenheid enquête 2018 echt afgesloten. Op dit moment heb ik nog geen reactie gehad van het 
onderzoeksbureau over het percentage reacties. Over dit percentage en het moment van de terugkoppeling van de 
resultaten hoop ik u volgende week nog iets te melden. 
Gelukkig is juf Carla vandaag  weer terug en dat is fijn. Juf Iris is dinsdagmiddag even in de groep geweest. Maar 
wanneer juf Iris weer helemaal terug is voor de klas, is op dit moment nog niet te zeggen. 
Deze week heb ik nog diverse fijne reacties en felicitaties mogen ontvangen over mijn benoeming als directeur van 
de Bavinckschool. Daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken en ik ga mijn best doen om het vertrouwen, wat er is 
uitgesproken,  op een goede manier te laten zien. Met elkaar moeten we er een hele mooie tijd van maken en daar 
is vooral een goede communicatie belangrijk bij en naar elkaar willen luisteren met geduld. 
Zoals ik al eerder heb aangegeven, staat onze deur open en is er altijd een 
mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Ideeën zijn welkom, maar 
niet alles kan altijd en het moet natuurlijk passen in het onderwijs en beleid wat de 
school wil aanbieden. 
Een goed weekend, 
  
Namens Hylke de Vries, 
  
Met vriendelijke groet Evert Jonker 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 
Vanaf mei 2018 is bovengenoemde wet van kracht. Dit houdt in dat de bescherming 
van de privacygegevens versterkt en uitgebreid gaan worden. Alle medewerker(st)ers 
van Salomo zijn verplicht een bijeenkomst omtrent deze wet bij te wonen. Hierdoor 
maken wij onszelf meer bewust van wat wel en niet is toegestaan bij deze AVG-wet. 
Het zomaar maken van foto’s en deze publiceren is niet meer toegestaan, hier gelden 
strikte regels voor. Onderstaand bord is dan ook opgehangen op de gevels van onsze 
schoolgebouwen. Juist in deze tijd van Sinterklaas en Kerstmis vragen wij om uw 
begrip hiervoor!  
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DATA / ACTIVITEITEN 
December 
 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 
14 dec. t/m 20 dec. 
Groep: 
1-2 B:   Dewi 
1-2 C:   Tim 
1-2 D:   Felix 
1-2 E:   Euan 
3 A    :   Bram en Kai 
3 B    :   Daan 
5 A    :   Maite 
5 B     :   Nina en Laura 
7 B     :   Tjalle 



Het Kerst MuziekGala 2018 
Zoals  u weet, is juf Joëlla genomineerd voor “De Loftrompet” : deze prijs is een blijk van waardering voor de bijzondere 
inzet van een juf of meester voor muziekonderwijs, die daarmee een inspiratiebron vormt voor andere 
groepsleerkrachten.  Natuurlijk zijn wij allemaal héél trots op haar! 
Komende woensdag wordt bekend gemaakt in “Het Kerst MuziekGala 2018” wie 
de winnaar is van deze prijs. Juf Joëlla mag daar naar toe met de hele groep 7 B en 
maar liefst 12 collega’s. Met een bus gaan we dan dus richting Den Bosch, de 
Brabanthallen, om dit festijn mee te maken. Er worden optredens verwacht van 
o.a. Guus Meeuwis,  Ilse de Lange, Matt Simons, Sharon Doorson, Tommie 
Christiaan, jonge muzikanten en de Grootste Schoolband van Nederland. De 
presentatie is in handen van Romy Monteiro en Buddy Vedder. Een byzondere 
gast deze middag is Koningin Maxima! 
De uitzending van het MuziekGala is op 2e kerstdag bij de NPO, allemaal kijken 
dus! 
 
 
Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder 
In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het onderzoek de 
kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen in onze 
regio is veel informatie gekomen. 
Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en buiten spelen. Ook 
is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen. Gemeenten, scholen en andere 
organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Wil je meer 
weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en achtergrondinformatie zijn te vinden in de Gezondheidsatlas 
van GGD Kennemerland. In februari 2019 verschijnen daar ook 
de resultaten van de afzonderlijke gemeenten. 
 
Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind?  
De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak 
een afspraak met GGD Kennemerland via 023-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl.  
 

http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=lft1
http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=cgdghif8haifficF&report=rapport_kimo2018_regio
http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=cgdghif8haifficF&report=kimo2018_achtergronddocument
mailto:frontofficejgz@vrk.nl

