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Beste ouders, 
 
De nieuwsbrief van deze week heeft een aantal onderwerpen die van u een reactie vragen. Dat kan zijn door middel 
van het doneren van spullen (de actie voor de kinderen van Lesbos) of uw aanwezigheid/ bijdrage in het meedenken 
over wat leeft in en om de Bavinck. Dit laatste gaat dan over het ouderpanel, een groep ouders die de directie input 
geeft over diverse zaken die belangrijk zijn. Maar het gaat niet om de praktische hulp (ouderraad) of de 
beleidsmatige ondersteuning. (MR)  Het is een groep ouders die wisselt of kan wisselen van samenstelling en 
meedenkt of aangeeft wat belangrijk kan zijn in de dagelijkse praktijk van de school. 
Ook is er informatie over het verlenen van verlof/ vrij  van schooluren en/of dagen. Daarbij is het belangrijk dat u 
weet dat wij deze regels en afspraken niet zelf bedenken. Maar de gemeente en de overheid hebben dit opgesteld 
om te voorkomen dat kinderen niet naar school gaan. Belangrijk is daarbij dat er in principe geen verlof mag worden 
toegekend in de eerste en laatste 2 weken van het schooljaar. (uitgezonderd bijv. een begrafenis) Om dit nog 
duidelijker te maken zal er een overzicht in de nieuwsbrief staan van de verlofmogelijkheden. Dit overzicht staat ook 
in de schoolgids die binnenkort digitaal naar u toekomt.... 
Denkt u nog aan de begingesprekken en ter aanvulling nogmaals de toelichting:      
“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.” 
  
Een fijn weekend en een  goede week, 
 
Evert Jonker 
 
MR 
Het schooljaar is gestart en zo ook de MR! Deze week vergaderen wij, de MR, en spreken dan onder andere over het 
schoolplein, de schoolgids en het jaarplan. Het schoolplan is een meerjarenplan met visie en moet elke vier jaar 
geactualiseerd. De schoolgids bevat informatie over school, (agenda, regelingen, etc.) en het jaarplan gaat in op de 
plannen van directie voor het komend schooljaar. Jaarplan en schoolgids zijn afgelopen zomer door de directie 
opgesteld. De aanpak hoe het schoolplan wordt ge-update staat ook op de agenda. Periodiek moet dat schoolplan 
namelijk ge-update door school, vastgesteld door MR en aangeboden aan de inspectie. Daarnaast wisselen we van 
gedachten over hoe de school is gestart en wat er tijdens de informatieavonden aan de orde kwam. Tot slot  
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DATA / ACTIVITEITEN 
September 
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 
22 sept. t/m 28 sept. 
Groep: 
2 A:   Fiene                           5 C:   Thijs 
2 C:   Otto                             6 B:   Sophie 
3 B:   Nila                              6 C:   Noa en Megan 
4 B:   Zakaria                        7 A:   Fenne 
5 A:   Anne                            7 B:   Anouk 



bespreken we hoe omgegaan wordt met de recent aangescherpte privacyrichtlijnen en hoe om te gaan met de vrij 
komende directeursvacature. Uiteraard bespreken we naast dit alles graag die zaken die op dit moment onder 
ouders leven. Laat ons die weten. Spreek “live” Maarten, Peter of Ron aan op het schoolplein of mail ons 
via: mr@bavinckschool.nl. Wij zijn er ook voor jou! 

 
Inzameling “Because we Carry” 
De Bavinckschool gaat stichting “Because we Carry”  helpen met het inzamelen van 
kinderrugzakken met speelgoed voor de kinderen in vluchtelingkamp Camp Moria op 
Lesbos. Daar leven onaangenaam veel gevluchte kindjes. ‘Onaangenaam’ omdat vooral 
Kamp Moria echt niet okay is voor kinderen. Er is geen school, geen medische zorg en 
geen speelgoed. Vuilnis, dat is er wel! En kinderen zijn kinderen en zo creatief als ze zijn 
maken ze dus van alles van vies speelgoed. Dat is natuurlijk super slecht voor hun gezondheid en de directeur van 
Moria heeft ons gevraagd ons           te maken voor speelgoed. Because we Carry is daarom opzoek naar 4000 
rugzakjes met speelgoed erin. Ook op de Bavinckschool gaan we speelgoed en rugzakjes inzamelen! Doen jullie ook 
mee? Alles ingezamelde speelgoed en rugzakken worden door een vrijwilliger van Because we Carry opgehaald en 
naar de vrachtwagen gebracht, die eind deze maand met 4000 rugzakjes met speelgoed naar Lesbos vertrekt. In 
bijgaand PDF vindt u alle informatie hierover terug! 
 
Leerplichtwet 
In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) de school moeten bezoeken. Verzuim is alleen 
toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is 
extra verlof mogeijk. In de bijlage vindt u hier een overzicht van.  

 
Dans je mee in de musical Mary Poppins? 
Misschien kent u ons al van alle grote musicalproducties waarin veel Bavinckleerlingen en docenten speelde de 
afgelopen jaren. Maar nu hebben we naast de musicallessen nog iets 
nieuws! Vanaf maandag 24 september starten er twee dansklassen bij 
Merlijn Theaterprodukties onder de bezielende leiding van Renee 
Warmerdam. Wil je dansen in een grote musical en optreden in kostuum 
en decor in het theater? 
Kom dan gratis twee proeflessen volgen in onze eigen theaterzaal met dansvloer, theaterlampen en grote 
spiegelwand. Naast oefenen voor de voorstellingen hebben wij ook speciale lessen rondom Halloween, Sinterklaas, 
kerst, Pasen, openles, vrienden en vriendinnendag enz. Kortom een hele hoop dansplezier! 
Wanneer?    maandag: 16.00-17.00 uur dans 6-9 jaar 
             maandag: 17.00-18.00 uur dans 10+ 
Locatie?             De Droomfabriek Floresstraat 14 Haarlem 
opgeven?          info@merlijntheaterprodukties.n 
Meer info:        www.merlijntheaterprodukties.nl 

 
Kidsclub 
Voor (jonge) kinderen binnen een gezin waar kanker is, is de impact enorm. Inloophuis Kennemerland is voor 
iedereen die in zijn of haar leven te maken heeft (gehad) met kanker en heeft in Haarlem, Schalkwijk haar tweede 
locatie geopend.   Ruim één op de drie Nederlanders krijgt in de loop van het leven kanker. De confrontatie met het 
feit dat men kanker heeft, is een enorme schok. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naaste omgeving.    Als 
het om kanker gaat binnen een gezin, kunnen kinderen moeilijke vragen krijgen van leeftijdsgenootjes, die je als kind 
eigenlijk niet wilt of niet kunt beantwoorden. 
 Wij starten in het najaar een kidsclub in Haarlem speciaal voor deze kinderen. In Santpoort is de kidsclub al 
jarenlang een waardevolle club voor kinderen die binnen het gezin in aanraking komen met kanker.  De kidsclub is er 
voor kinderen van 8-12 jaar en ook kinderen die zelf een kankerproces (hebben) doorlopen zijn welkom. Hoe 
moeilijk het ook kan zijn, we proberen bij de kidsclub open en eerlijk over kanker te praten. Alles wat de kinderen 
bezighoudt is bespreekbaar. 
 Bij de kidsclub hoeft het niet alleen maar zwaar te zijn en doen we vooral veel leuke dingen. Elke middag is anders. 
We gaan schilderen, kleien, knutselen, verhalen voorlezen, dansen of muziek maken. We staan ook stil bij de 
gevoelens en vragen die er op dat moment spelen.  Ook al ga je als kind goed met de situatie om, kan het fijn zijn om 
met andere kinderen in dezelfde herkenbare situatie ervaringen uit te wisselen en te delen. 
 De begeleiding van de kidsclub is in handen van Ingrid Snijders van KIND&COach. Zij heeft ruime ervaring op het  
gebied van rouw en verlies bij kinderen, en gaat de kidsclub professioneel begeleiden. 
In bijgaande flyer vindt u meer informatie hierover. 
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All4Africa 
Op 9 oktober wordt er weer kleding opgehaald voor Stichting All4Africa. Binnenkort wordt dan ook de hierbij 
behorende zak aan uw zoon/dochter meegegeven. Misschien kunt u nu alvast beginnen met het verzamelen van 
kleding hiervoor? 
 
Stagiare in gr. 3A 
Mijn naam is Rochelle en ik ben 21 jaar oud. Ik volg de pabo bij Inholland. Ik heb deze opleiding 
gekozen omdat ik graag met kinderen wil werken. Ik kom uit Velserbroek, hier heb ik altijd 
gewoond. Naast mijn studie geef ik leiding aan de kinderen van mijn scouting groep. Verder 
vind ik het heel leuk om te schilderen en te tekenen.   Groetjes Rochelle 
 
Stichting Leergeld 
Het schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat  ouders weer tegen extra kosten aanlopen voor hun 
schoolgaande kind(eren).  Denk dan aan de aanschaf van een schooltas, een schoolreisje, materiaalkosten voor 
handvaardigheid of de ouderbijdrage. Voor ouders die moeten rondkomen van een minimuminkomen kunnen deze 
extra kosten net te veel zijn. 
De gemeente kan deze ouders helpen om de extra kosten (gedeeltelijk) te vergoeden. 
 Wist u dat wij in Haarlem nu ook een Stichting Leergeld hebben? Kijk voor meer informatie op www. 
leergeldhaarlemzandvoort.nl  

  

  
In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten 
rondkomen van een minimuminkomen. 
De gemeente  Haarlem heeft daarom  regelingen getroffen om deze ouders financieel te 
ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te 
doen. 
  
Tegemoetkoming schoolkosten 

-        Voor kinderen op het basisonderwijs:                                   € 100 
-        Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                     € 200 
-        Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:  € 200 extra 

  
Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en 
ingevuld. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan 
via  https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/ 
  
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles 

-        Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de 
aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de 
voorwaarden op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/ 
  
Keuzebudget voor kinderen 

-        Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. 
Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan 
kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor 
de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de 
schoolkosten. 
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