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Beste ouders, 
  
De laatste nieuwsbrief van 2018. Vandaag en morgen 
natuurlijk de afsluiting van de kerstperiode met een 
kerstmusical, het kerstdiner en de kerstvieringen. 
Daarna is het even uitrusten voor iedereen na de drukke 
decembermaand. De kerstvakantie is echt een tijd om 
gezellig thuis te zijn en samen met elkaar te genieten. 
We hopen natuurlijk dat iedereen hier van mag genieten en 
misschien worden we nog wel getrakteerd op een periode met sneeuw en/of ijs. 
Deze week is er op Social Schools een bericht gezet over de regels die gelden op school m.b.t. de nieuwe wet AVG. 
Graag wil ik u duidelijk maken dat wij deze wet niet hebben bedacht en het ook voor de school lastig is om precies te 
weten hoe alles moet en gaat.  Alleen zijn wij als school een organisatie en dus aanspreekbaar op naleving. Dat is ook 
de reden dat er bordjes zijn geplaatst met de tekst “Niet Fotograferen” Dat brengt ook met zich mee dat wij op onze 
nieuwsbronnen attent moeten zijn op wat wij publiceren, omdat wij een voorbeeldfunctie hebben.  Wat 
mensen  echter persoonlijk doen is de eigen verantwoordelijkheid van een ieder en daar gaan wij niet over. Mocht 
dit nog meer vragen opleveren dan is dat vervelend en vragen wij uw begrip. Op dit moment kunnen wij er ook niet 
meer over vermelden en is het ook nog een vorm zoeken.        
Ten slotte willen wij u hele Prettige Kerstdagen wensen en een Goede Jaarwisseling en tot ziens in 2019. 
 
Met vriendelijke groet,  
Hylke de Vries en Evert Jonker 
Directie dr. H. Bavinckschool 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstversiering opruimen OR 
Komende vrijdag wordt de kerstversiering weer uit school gehaald. De OR kan hierbij best een beetje hulp gebruiken. 
Mocht u in de gelegenheid zijn om hen te helpen, héél graag. Ze beginnen om 19.00 uur in het hoofdgebouw. 
Aanmelden via or@bavinckschool.nl, of administratie@bavinckschool.nl 
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DATA / ACTIVITEITEN 
December 
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 
21 dec. t/m 10 jan. 
Groep: 
1-2 A:   Jet 
1-2 B:   Levi 
1-2 D:   Amin 
1-2 E:   Anna en Thijs 
3 A:      Romano, Zoë en Timo 
3 B:      Jaylinn en Benyamin 
4 A:      Kira, Julian, Daan en Jesper 
4 C:      Rembrandt, Cas en Shanisha 
5 B:      Julius 
5 C:      Veere 
6 A:      Valerie en Norbu 
6 B:      Thirza 
7 A:      Kiki 
7 B:      Mare 
8 A:      Seger 
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 LEZEN, LEESBINGO: KERSTLEESBINGO! 
Kerstvakantie. Twee weken lang lekker luieren, heerlijk! Maar wist 
u dat het leesniveau vaak erg terugloopt in de groepen 3, 4, en 5 
tijdens de vakantieperiodes? 
Daarom in deze nieuwsbrief een leesbingo om op een leuke 
manier te blijven lezen. U kunt hem downloaden en uitprinten. Op 
de leesbingo staan allemaal opdrachten. Ik lees 10 minuten… op 
de bank, in mijn bed, bij de kerstboom, etc. Als er een opdracht is 
uitgevoerd dan mag hij doorgekruist worden. Zijn alle opdrachten 
uitgevoerd, dan mogen ze de leesbingo na de kerstvakantie weer 
mee naar school nemen om te laten zien! Doet u ook mee met uw 
kind? 
 
 
 
Kerstraam 
Op het raam bij de administratie hebben (bija) alle collega’s iets 
opgeschreven wat hen aan Kerst doet denken. Deze leuke collage 
wilden we u zeker niet onthouden! 


