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Geachte ouders, 
 
Vandaag verschijnt nieuwsbrief 2 al. Het gaat dus best snel. Deze week hebben de groepen 4 t/m 8 de 
informatieavonden en dan weet iedereen wat er in het jaar allemaal aan de orde komt. Bij de kinderen zie ik ook, dat 
de meesten gewend zijn en hun weg hebben gevonden. Dat is fijn om te zien en te ervaren. 
In de media kwam gisteren de actie van de schooldirecties aan de orde. In het kader van werkdrukverlaging en de 
vraag naar directeuren  willen de vakbonden de overheid  er op wijzen dat ook voor het management in de scholen 
aandacht komt.  Men had de scholen daarom opgeroepen om de jaarlijkse ontruimingsoefening allemaal op 
woensdag 12 september om 9.00 uur te houden. De directie van de Bavinckschool staat ook achter deze actie, maar 
heeft gekozen voor een ander moment om een ontruimingsactie te houden. 
Het is echter een bijzonder belangrijk punt om als overheid werk te maken van dit actiepunt om er zo voor te zorgen 
dat er ook in de komende jaren voldoende directeuren zijn. Wij houden u op de hoogte als wij daar ook een actie 
voor gaan houden. Dat zal dan achteraf zijn, want ontruimingsoefeningen mogen natuurlijk niet vooraf bekend 
worden gemaakt. 
 
Om de aandacht te houden op de nieuwe opzet van de begingesprekken nogmaals de toelichting.   De 
begingesprekken gaan we op een iets andere wijze invullen. Vorig jaar was het nog zo dat er avonden waren waar 
leerkrachten tot 10.00 uur of later nog gesprekken hadden. Dat vroeg heel veel van de leerkrachten die de volgende 
ochtend om 8.30 uur ook weer fris en vrolijk voor de klas moesten staan. We gaan daarom de begingesprekken over 
meerdere dagen in één week plannen, waarbij er op dinsdag en donderdag naast de middag ook mogelijkheid komt 
om tot 18.30 gesprekken te plannen. 
Uiteraard is dit wel een verandering, maar wij hopen op uw begrip en medewerking om er zo ook voor te zorgen dat 
de onderwijskwaliteit goed blijft en de leerkrachten. er de volgende dag weer fris en vrolijk tegenaan kunnen. 
 
Fijn weekend en een goede week......E.Jonker 
 
Ouderpanel 
Het ouderpanel wordt volgende week “nieuw” opgestart door Evert Jonker. Niet alle namen zijn 
echter meer bekend van de ouders die deelname daarin hadden, helaas. Als u deelname in dit 
panel had, mail dan even naar de administratie dan krijgt u alle informatie hierover 
toegezonden. (administratie@bavinckschool.nl) 
 
Stagiaire 
Mijn naam is Victoria Ranck, 20 jaar. Ik zit in mijn 2e jaar van de Pabo op Inholland. Het eerste half jaar (tot de 
kerstvakantie) loop ik stage op de donderdag in groep 1/2C. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
September 
14      Luizencontrole 
17      Inschrijving begingesprekken (19.00 uur) 
18      Info-avond gr. 1-2,  19.00 uur 
24 t/m 28     Begingesprekken gr. 1 t/m 6 
26      STUDIEDAG: LEERLINGEN VRIJ! 
Oktober 
 3       Koffieochtend CJG en Jeugdverpleegkundige 
3 t/m 14   Kinderboekenweek 
8 t/m 10   Schoolfotograaf 
9        Kleding ophalen All 4 Africa 
 

JARIGEN 
14 sept. t/m 21 sept. 
Groep: 
1-2 A:   Hannah                        4 C:   Meike 
1-2 B:   Suse en Sem                5 A:  Quinn 
1-2 C:   Elin                                5 B:   Reinout 
1-2 D:   Stefan                           5 C:   Rutger 
1-2 E:   Dean                              6 B:   Sara en Sarah 
3 B:      Binck                              6 C:   Gianni 
4 A:      Rody 
4 B:      Matteo en Eleanor                    
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De taken die ik doe in de klas gaan van de klas opruimen, nakijken, kopiëren en de spullen 
klaar leggen die de kinderen nodig hebben op de dag,  begeleiding bieden in kleinere 
groepen tot zelfstandige lessen geven aan de klas.  
Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.  Als u nog vragen heeft kunt u die altijd aan 
mij stellen.  
 
 

Raamschilderingen 
Welke ouders vinden het leuk om de ramen in de kleuterdependance te voorzien van 
mooie raamschilderingen? We zouden het leuk vinden als de ramen afhankelijk van 
het seizoen, een thema of de feestdagen voorzien worden van mooie 
raamschilderingen. Heeft u zin/tijd, u kunt zich melden bij juf Ellen 
(ellen.hooreman@salomoscholen.nl). Namens de kleuters en hun juffen alvast 
bedankt! 
 

 
Telefoonnummers 
In Digiduif hebben nog niet alle ouders daar hun telefoonnummer(s) staan. Als we u snel moeten bereiken, is 
Digiduif hét middel waar we u mee te pakken proberen te krijgen. Graag ook extra nummers voor het geval contact 
met u onverhoopt niet lukt. 
 
 

 

Gevonden voorwerp! 
Er staat een verdrietig en eenzaam stepje bij de administratie! Waar is het 
baasje? 
Ter herinnering: stepjes e.d. mogen niet in de hal gestald worden en niet 
mee naar de klassen.  
 
 

 
 


