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Beste ouders, 
  
Deze keer een nieuwsbrief met in ieder geval een voorwoord met veel mededelingen. Helaas is niet al het nieuws 
positief. 
De griep heeft de laatste weken behoorlijk toegeslagen onder het personeel. Een aantal leerkrachten heeft kunnen 
doorwerken, maar er zijn ook een aantal afwezigen geweest. 
Rianne Kathmann, Annemarie Tegels, Saskia Zonneveld en Carla van Loon zijn één of meer dagen afwezig geweest. 
We wensen ze beterschap en hopen dat iedereen na de vakantie weer vrij is van het virus. 
Ook veel kinderen zijn niet in de gelegenheid geweest om naar school te gaan. Ook voor deze groep afwezigen een 
beterschapswens. 
Over Juf Iris van groep 8b kunnen we in ieder geval goed nieuws brengen, want zij gaat na de vakantie twee 
momenten zelf weer lesgeven in de groep en we hopen dat dit spoedig meer mag worden. Super fijn, want daarmee 
hebben we iets minder problemen met het invullen van de vervanging. We willen natuurlijk liever niet net als vorige 
weken de groepen 8a en 8b weer op de dinsdagmiddag vrij geven. Hoe dit in de periode na de februarivakantie gaat, 
is nu nog een open boek. 
In het kader van deze zorg en het beleid van de overheid in het geheel, gaan wij dan ook op 15 maart weer een 
stakingsdag houden. Dit betekent dat de school op 15 maart dicht is ! 
Er zijn de afgelopen maanden diverse acties geweest, waar we niet aan hebben meegedaan. Zo was er in het najaar 
van 2018 de actie ”de noodklok luiden ”en enkele weken terug de actie “we zoeken geen invaller”. Daar hebben wij 
niet aan meegedaan. Al klopt dat voor de laatste actie niet helemaal, want daar heb je als school niet altijd zelf iets 
in te bepalen in deze tijd. De groep met vervangers die beschikbaar is bij onze organisatie, is gewoon steeds kleiner 
aan het worden. 
Door de druk die er op deze invallers ligt, is elke invaldag een enorme uitdaging en daarom vragen wij enig begrip en 
ondersteuning als het in de groepen soms wat anders gaat dan de kinderen gewend zijn. Veel invallers staan 
dagelijks voor andere groepen en op andere scholen en dat maakt het wel lastiger.   
Wij kunnen u melden  dat in de komende vakantieweek de school wordt voorzien van nieuwe sanitaire 
materialen.(toiletrolhouders, zeeppompjes, handdoekhouders en prullenbakjes bij alle wasbakken) Ook daarmee 
willen we de hygiëne in de school een betere uitstraling geven. Ten slotte gaan in de komende maanden diverse 
lokalen geschilderd worden en zal ook de kleuterdependance een opfrisbeurt krijgen. 
In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u daar vast en zeker meer over vertellen.  
 
Ten slotte is bij deze nieuwsbrief ook een tweetal bijlagen gevoegd met informatie over de aanstaande fusie van de 
Stichting Salomo met de Stichting BAVO. 
 
Voor nu wens ik u een fijne vakantieweek en vooral veel gezondheid. 
 
Evert Jonker / Hylke de Vries 
Directie 

 

 

Basisschool 

"Dr. H. Bavinckschool" 

Haarlem 
 

                    Donderdag 14 februari 
          2019-2019, nummer 19  

 

Voorjaars- 

Vakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

DATA / ACTIVITEITEN 
Februari 
15                      Warme Truiendag, leerlingen middag vrij! 
16 t/m 24         VOORJAARSVAKANTIE 
27                      Luizencontrole 
Maart 
1                        Luizencontrole 
                          BaVinci Codes 2.1 
8                       BaVinci Codes 2.2 
13                     Studiedag, leerlingen vrij! 
15                     Stakingsdag. Leerlingen vrij! 
19            Kleding ophalen All4Africa  
22                     BaVinci Codes 2.3 
 
 

JARIGEN 
14 feb. t/m 27 feb. 
Groep: 
1-2 B:   Lou 
1-2 D:   Aafke 
1-2 D:   Dieuwertje 
4 B:       Mikey 
5 B:       Senna 
6 A:       Xam 
6 C:       Krijn en Rose 
7 A:      Fien, Julian, Chemène en Luuk 
7 B:      Akemi en Josephine 
 
 
 



 Even voorstellen 

 Na de kerstvakantie zijn er in groep 6a twee nieuwe leerkrachten aan het 
werk. Dit zijn Robbert Zevalkink en Ellen van Noort. Zij hebben de plaats 
van juf José van Galen ingenomen en dragen tot het einde van het 
schooljaar verantwoordelijkheid voor de groep. 
  
Nederlands Kampioenschap Schoolbowlen 
Afgelopen dinsdag hebben leerlingen uit de groepen 7 en 8 de voorronde 
gespeeld van het NK Schoolbowlen. 
Maar liefst 16, van de 18, banen in de Bison Bowling waren gevuld met bowl(st)ers van onze school. Aangemoedigd 

door ouder, broertjes en zusjes , werd er getracht om zoveel mogelijk spares 
en strikes te gooien. Soms lukt dit maar helaas niet altijd. Toch bleef de sfeer 
er goed in en was iedereen enthousiast. 
Het winnende team is geworden:  The Spice Girls, met Dilana, Yara en Sanae 
uit groep 8 A. Zij hadden de hoogste score en mogen onze school 
vertegenwoordigen in de (halve) finale in Warmond op 9 maart a.s. 
Of er nog andere teams uitgenodigd worden, hangt nog even af van de 
standen, die in andere bowlinghuizen gegooid zijn.  Wij zijn in ieder geval trots 
op jullie! 
 

 
Vervangingen 
Helaas is de afgelopen weken ook bij ons op school de griepgolf niet voorbij gegaan. Veel kinderen, maar ook 
leerkrachten zijn ziek (geweest). Dit zorgt voor een hoop gepuzzel. Want een tekort aan leerkrachten is er zeker en 
dat valt in zo'n periode extra op. De invalpool is leeg, back-ups zijn er niet meer en dus vallen er gaten.  
Dankzij flexibele collega's roeien we op dit moment met de riemen die we hebben. Zo heeft er een juf vorige week 

vrijdag zelfs twee groepen tegelijk les gegeven, staan er leerkrachten voor de 
groep die eigenlijk in bed horen te liggen, zijn er kleuters en groep acht leerlingen 
een dag thuis gebleven, hebben part-time juffen extra gewerkt, worden er 
groepen verdeeld over de andere collega's, vangt de directie en intern begeleiders 
groepen op en ga zo maar door.  
Achter de schermen wordt er hard gepuzzeld om alles rond te krijgen, het vraagt 

van iedereen veel extra inzet. Maar het laat ons ook allen extra beseffen hoe hectisch het op dit moment allemaal 
gaat en dat er dus echt verandering in het onderwijs nodig is..  
We hopen dan ook op uw begrip (ongeacht welke situatie), doen ons uiterste best voor oplossingen en snappen 
zeker dat niet iedere situatie voor u altijd even prettig is.  
Milou Eldering, onderbouwcoördinator en coördinator vervangingen  
 

Geslaagd! 
Juf Ellen, Juf PeggyAnn, Juf Milou, Juf Annemarijn, Juf Annemarie, Juf Larissa en Juf Jiska hebben 
hun cursus ‘Met Sprongen Vooruit” succesvol afgerond. Nu zijn zij ook gecertificeerd leerkracht 
voor het geven van de rekenlessen van de methode! Gefeliciteerd allemaal!! 
 
 

 
Warme Truiendag 
Niet vergeten, morgen is het Warme Truiendag! We zetten dus de 
verwarming, voor het milieu, een graadje lager in de school. Neem 
dus een lekkere warme trui of vest mee, mocht je het te koud vinden.  

 
 
 
Kinderkrant 
Vandaag is de 1e edtitie van de Kinderkrant Haarlem, Jong 023,  meegegeven aan alle leerlingen 
van de groepen 6 t/m 8. Veel leesplezier! 
 
 
 

 



Sportinstuif 
In de bijlage vindt u een flyer van de Jeugdsportpas over de Sportinstuif die volgende week wordt gehouden. 
Misschien een tip om te doen in de voorjaarsvakantie? 
 
 

Vitrinekast 

GGDflits    Brutaal en opstandig gedrag                    
Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal en of opstandig kind. Als kinderen ouder worden, moeten ze 
leren met hun emoties om te gaan. Alle kinderen uiten hun boosheid wel eens door brutaal of opstandig gedrag. 
Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt. 

Eerst denken, dan doen 
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing is: 'eerst denken, dan 
doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan 
het andere kind. Dit heeft met temperament te maken. 
 

Lees op de website meer tips om met brutaal en opstandig gedrag om te gaan. 
Helpen de tips niet, maak dan een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts 
verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023- 7891777 op werkdagen van 8.30 - 

12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. 
 
Circus kleutergroepen 
De kleutergroepen hebben de afgelopen weken gewerkt met het thema: Cirus. Vanmiddag mochten de groepen een 
heuse circusvoorstelling geven voor de ouders en belangstellenden in de gymzaal. Het was spannend voor sommige 
leerlingen maar het is een fantastisch leuke voorstelling geworden. Een paar foto’s willen we u zeker niet 
onthouden: 
 

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/temperament/

