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Beste ouders, 
De afgelopen twee weken zijn heel rustig 
voorbijgegaan. Er waren eigenlijk niet of 
nauwelijks collega’s die vanwege het griepvirus 
nog afwezig waren. Ook bij de kinderen lijkt de 
griep nu wel grotendeels voorbij. 
Het jongens voetbalteam is gisteren helaas in de halve finale van het schoolvoetbaltoernooi uitgeschakeld. Maar 
natuurlijk is het een mooie prestatie, dat het team de halve finale heeft bereikt en nog altijd is het meedoen 
belangrijker dan winnen.  We zijn dan ook enorm trots. 
Deze week was er ook de nationale buitenlesdag op dinsdag en een aantal groepen hebben daar aan deelgenomen 
en bijvoorbeeld een taalles gehouden in de buitenlucht.  
Zelf was ik het eerste deel van de week voor een tweedaagse van Salomo, de overkoepelende organisatie waar de 
school onder valt,  met alle directeuren in Rotterdam. We hebben daar onder andere met elkaar van gedachten 
gewisseld over de ontwikkeling van de scholen en de mogelijkheden om Integrale Kind Centra te gaan ontwikkelen. 
Een integraal Kind Centrum is een voorziening waar kinderen van 0 – 12 jaar een dag arrangement  kunnen krijgen 
van 7 uur- 19.00 uur. Dit is natuurlijk heel aantrekkelijk in deze tijd, maar daar moet een gebouw wel de 
voorzieningen voor hebben. Op dit moment is het voor onze school niet direct een kans, maar misschien zijn er in de 
toekomst mogelijkheden om in overleg met alle instanties hier invulling aan te gaan geven.   
Zo werken we nu dus rustig toe naar de afsluiting van deze periode. Dat zal zijn op donderdag 18 april met de 
Koningsspelen en de Paasbrunch. 
In deze aflevering  van het schoolnieuws kunt u ook een oproep vinden voor een nieuw lid voor de oudergeleding 
van de MR.  Verder oproepen van Juf Cindy v.w.b. het Korfbaltoernooi en de komende Koningsspelen. 
 Een goed weekend.  
 
Evert Jonker 
 

INSCHRIJVING KORFBALTOERNOOI VERLENGD!! 
Op zaterdag 25 mei 2019 kan de Bavinckschool deelnemen aan het korfbaltoernooi met de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 
7/8. Als uw zoon/dochter mee wilt doen kan hij/zij het inschrijfformulier 
inleveren bij de groepsleerkracht. De groepen zijn als volgt verdeeld over de 
dag van het toernooi:  
Groep 7/8: 09:00 uur  
Groep 5/6 A: 10:50 uur  
Groep 5/6 B: 12:40 uur  
Groep 3/4 A: 14:30 uur  
Groep 3/4 B: 16:20 uur  
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DATA / ACTIVITEITEN 
April 
18                     Koningsspelen / Paaslunch 
19 t/m 22       Paasvakantie 
23 t/m 5 mei  Meivakantie 
Mei 
8 en 10            Luizencontrole 
10                     Spelletjesavond!! 
12                    Moederdag 
21                    Schoolreisje gr. 1 t/m 4 
24                    Schoolreisje gr. 5 t/m 7 
 

JARIGEN 
5 april  t/m 18 april 
Groep: 
1-2 A   Marijne, Zoë                1-2 B    Anouk, Lauren en Sander 
1-2 C   Yuna en Iris                  1-2 D    Nienke en Olivier  
1-2 E    Soukaina                      4 A        Riv en Floris  
4 C       Christiaan, Bram, Mika, Liam en Roos 
5 A       Julia                               5 B        Melissa 
5 C       Miguel                           6 A       Joshué 
6 B       Kaylee en Julia         7 A        Lisanne  
  
   



Dit jaar vindt er weer een spelactiviteit plaats voor de kinderen uit groep 1 / 2. Dit Kangoeroe evenement staat 
gepland van: 13:40 uur - 14:20 uur. Er wordt gespeeld bij H.K.C. Haarlem, Het Hoenstraat 1, 2023 KW Haarlem.  
Er zullen 3 trainingen worden gehouden bij de korfbalvereniging Rapid, Het Hoenstraat 3, 2023 KW Haarlem. Deze 
zullen vanaf vrijdag 10 mei worden gehouden. De trainingen zijn van 18.30 uur tot 19.30 uur. 
 Verdere informatie krijgt u de week voor het toernooi. 
 
INSCHRIJVINGEN KUNNEN VANAF NU VIA CINDY.ZOON@SALOMOSCHOLEN.NL (wie al aangemeld is hoeft zich niet 
nogmaals aan te melden.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:  
 
Groep:  
 
Hij/zij zal aanwezig zijn bij de trainingen op vrijdag 10 mei  ja / nee, 17 mei  ja / nee en 24 mei  ja / nee. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vriendelijke groet,  
Cindy Zoon 
 
 

Koningsspelen 
Donderdag 18 april zal de Koningsspelen sportdag worden gehouden op de sportvelden van het Noordersportpark. 
Alle kinderen mogen om 8.20 uur naar de klas. De warming-up zal dit jaar op het schoolplein worden gehouden om 
8.45 uur. Na de warming-up zullen wij naar het Noordersportpark wandelen. 
Wat zou het leuk zijn als iedereen tijdens de koningsspelen ORANJE gekleed komt. 

Alle kinderen nemen van thuis een flesje water mee voor in de pauze. De OR zorgt 
voor een appel. 
Na de Koningsspelen sportdag lopen de 1 t/m 4 om 11.30 uur terug naar school. Zij 
sluiten de Koningsspelen in de groep af en nuttigen samen een Paaslunch. 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zullen iets later terug naar school gaan en ook 
een Paaslunch samen eten. 
Om 14.00 uur gaat de school uit voor alle kinderen en begint de meivakantie. 
De hulpouders krijgen per mail de informatie die nodig is voor de sportdag. Een 

mapje met het eerste spel krijgt u donderdag 18 april van de groepsleerkracht op school. 
Met vriendelijke groeten, 
De Koningsspelen commissie 
 

 
Het Verhalenhuis 
De groepen 3, 4 en 5 hadden vrijdag, 22 maart,  een theatervoorstelling in de Immanuelkerk . Met een echt Kiva-
thema zaten de kinderen met open mond te kijken naar de poppen Okke, opa Engel, Klaas en Bas.  
 
Okke heeft van opa Engel een klarinet gekregen. Hij zou daar best graat 
op leren spelen, maar durft hij dat wel? Niemand op school speelt klarinet. 
Voetballen en skaten is veel cooler. Okke twijfelt. Als hij toch een keer op 
de klarinet blaast en er alleen maar een schorre valse toon uitkomt, komt 
opa Engel tevoorschijn. Hij komt als geroepen, want Okke worstelt met 
lastige vragen: “Moet ik meedoen met mijn vriendjes als ik dat eigenlijk 
niet wil? Wat is echte vriendschap?” 
 
Meer weten? Kijk op: http://www.theaterkwadraat.nl/voorstellingen/durf/, 
en de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 

http://www.theaterkwadraat.nl/voorstellingen/durf/?fbclid=IwAR0il9JrHaqv3VWEjDnT4fNpstTM9ma1wGW6CbW6NhfjITgPTldwoZNOB0c


 

 

All4Africa 
Er werd weer enthousiast kleding ingezameld door u:  een enorme berg kleding in de hal van het hoofdgebouw was 
dan ook het resultaat. In bijgaande brief van de Stichting All4Africa, wordt u dan ook daarvoor door hen bedankt! 
 

MR Verkiezing 
Er is weer plaats voor een nieuws lid in de MR van onze school. In mei 
zullen de verkiezingen gehouden worden. Meer informatie hierover vindt 
u in bijgaande brief van de MR. 
 
 

TSO 
Zoals u weet verzorgt Sportfever de opvang in de middagpauze. Wat zij 
zoal organiseren en wie er dan aanwezig zijn,  kunt u zien in hun nieuwsbrief, die bijgevoegd is. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Lopen of fietsen? 
Het mooie/betere weer komt er weer aan. Dus kom eens lopend of fietsend naar school! Een goed en gezond begin 
van de dag. En u helpt mee om het verkeer rondom school overzichtelijk te houden. De afgelopen weken is er een 
toename van auto’s rondom school,. Dit is niet wenselijk en brengt de leerlingen die wél lopend of fietsend komen in 
gevaar. Een verzoek dus om hierop te letten! 


