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Beste ouders, 
 
Deze week stond natuurlijk vooral in het teken van de begingesprekken. Daar heb ik positieve reacties over gehoord. 
Wij zullen het binnenkort met elkaar evalueren en dan besluiten of het ook bij de volgende gesprekken op een 
dergelijke manier wordt georganiseerd. Voor de kinderen was het deze week ook een beetje andere week, want 
zomaar een dag midden in de week geen school. 
Daar moet je dan gewoon even van genieten en er van profiteren. Voor het team was het geen vrije dag. Er was een 
studiedag en daarvan stond het ochtenddeel met name in het teken van de toekomst. Hoe gaan we onderwijs, 
communicatie en de veiligheid op school verbeteren of professioneler maken. Er is op deze ochtend veel gepraat en 
er zijn zeer zeker goede onderdelen vastgelegd om verder mee te gaan en langer over te praten. Daar gaan we dit 
schooljaar mee verder en dan wordt u op een nog nader te bepalen moment daar ook meer over geïnformeerd. 
Verder staat er in deze nieuwsbrief weer een stukje over de MR. Vorige week is de eerste vergadering geweest en 
hebben we met elkaar de aandachtspunten voor dit jaar vastgelegd. 
Hierover wordt ook wat geschreven. 
Ten slotte wil ik iedereen bedanken die spontaan heeft meegedaan, of morgen nog gaat doen, aan de actie voor de 
kinderen van Lesbos. Voor deze week laat ik het hierbij. Iedereen een goed weekend en tot ziens 
 
Evert Jonker 
 
Uit de MR-vergadering: 
De schoolgids bevat alle data, contactpersonen en weetjes van de Bavinckschool. Deze schoolgids wordt ieder jaar 
bijgewerkt en officieel vastgesteld. Hij is bijna klaar en is dan snel beschikbaar voor alle ouders. Daarnaast is 
het schoolplan toe aan een opfrisbeurt. Dit schoolplan moet elke 4 jaar worden gemaakt of aangepast Start is het 
bestaande schoolplan met de resultaten en doelen die daarin staan. Samen met het inspectierapport ontstaat dan 
het nieuwe plan. De MR is betrokken in dit traject en de veranderingen die daaruit volgen. Verder, zo hoorde de MR, 

houdt de uitwerking van de AVG in richtlijnen en do’s and don’ts de gemoederen bezig. 
Dit schooljaar is goed en enthousiast gestart: nieuwe leerkrachten vinden hun weg, 
bouwen aan de klik met leerlingen, school en hun collega’s. Wat fijn om zo het 
schooljaar te starten! Nogmaals, wil je iets kwijt of weten, deel het met de ouderleden 
in de MR: Ron, Peter en Maarten, of via mr@bavinckschool.nl.  

 
Gymlessen 
Na de zomervakantie zijn de gym afspraken iets strenger geworden.  
Alle sieraden moeten af. Oorbellen die niet uit mogen, moeten zelf worden afgeplakt met een 
tapeje. Leukopor of soortgelijke pleister is prima. Zweetbandjes om over een 
vriendschapsarmbandje te doen mogen wel. 
Tijdens de lessen wordt sportkleding gedragen. Voor alle leerlingen geldt dat lange haren in een 
staart zijn gebonden.  
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Koffieochtend 

CJG / GGD ! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Oktober 
3                   Koffieochtend CJG en Jeugdverpleegkundige 
4                   Dierendag 
3 t/m 14     Kinderboekenweek 
8 t/m 10     Schoolfotograaf 
8 t/m 9 (09.00 uur)       Inleveren kleding All4 Africa 
10                Boekhandel Gillisen, 12.00 u in hal school 
15 en 16     Workshop Cobra Kunst: gr. 1 en 2 
16                NIO gr. 8 
20 t/m 26   HERFSTVAKANTIE 
 

JARIGEN 
29 sept. t/m 4 okt. 
Groep: 
1-2 E:  Chayenne 
2 C   :   Yfke 
4 B   :   Saar 
6 A   :   Suri 
6 C   :   Senna 
7 B   :   Malak 
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Bouwmaterialen 
De creatieve kleuters van de Bavinck werken graag aan de timmertafel. Wie heeft nog (kleine) 
stukjes hout of oude spijkers of schroeven over? Ook oud overbodig gereedschap zoals 
schroevendraaiers, kleine (figuur) zaagjes, nijp tangen en hamers zijn van harte welkom. U kunt 
deze inleveren bij Juf Peggy Ann ( 2de lokaal rechts van de kleutergang in het hoofdgebouw). 
 
Kom je ook naar de Koffieochtend op woensdag 3 oktober ? 
De coaches van het CJG en de jeugdverpleegkundige van de GGD zijn op deze ochtend op school voor een informele 
kennismaking. Tijdens deze koffieochtend zullen wij wat vertellen over onze werkzaamheden en hoe we gezinnen 

kunnen ondersteunen. Mocht u een onderwerp hebben waar u meer over willen weten, kunt 
u dit mailen naar danielledevries@bavinckschool.nl en/of wilmawessel@bavinckschool.nl  
We zien jullie graag op woensdag 3 oktober van 8.30 tot 10.00 uur in het lokaal van het 
Spectrum. (Laatste lokaal voor de gymzaal).  
Groet, Marianne (GGD), Bregje (CJG) en Suat (CJG)                     

 
All4Africa 
Stichting All4Africa is een charitatieve kleding inzamelaar, die zich inzet voor het hergebruiken van textiel en 
schoeisel voor de hulpbehoevenden in Afrika. Zij zamelt in om vervolgens te sorteren en gereed te maken voor 
transport naar het Afrikaanse continent. Hier vindt uw gebruikte kleding een tweede leven bij mensen voor wie het 
dragen van fatsoenlijke kleding niet vanzelfsprekend is. 
Maandag krijgen alle leerlingen een enveloppe mee met daarin een zak om de kleding in te doen. U kunt de zak 
inleveren op maandag 8 oktober en dinsdag 9 oktober tot 09.00uur! 
 
Fiets stallen 
De fietsenstalling staat regelmatig helemaal vol en dan worden er andere plaatsjes 
gezocht om de fiets neer te zetten. Prima, maar liefst geen fietsen voor de uitgang van de 
fietsenstalling……..dit is een vluchtroute en moet dus ten allen tijde goed bereikbaar zijn. 
Ook in de stalling de fietsen àchter de streep op de grond parkeren. Probeer zoveel mogelijk de fiets zo neer te 
zetten dat niemand er last van heeft. 
 
 
 
 
 

Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober tot 

en met zondag 14 oktober 2018. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij! 
 
We hebben allerlei activiteiten gepland. Wat gaan we allemaal doen? 
 

 Op woensdag 3 oktober is de opening van de Kinderboekenweek: Iedere klas krijgt een nieuw voorleesboek 
cadeau. Alvast veel (voor) leesplezier. 

In de groepen zeven en acht gaan de voorrondes van start voor de Nationale Voorleeswedstrijd! Uit iedere klas 
wordt een winnaar gekozen die door gaat naar de finale voor de titel van Schoolkampioen.. Meer informatie over de 
finale volgt nog. 

 Op woensdag 10 oktober staat Boekhandel Gillissen om 12.00 uur in de hal voor kinderboekenverkoop. Komt u 
ook even gezellig neuzen met uw kind? 

Wist u dat als u een boek koopt u de schoolbieb ook sponsort?  

Over sponsoren gesproken: we zijn heel blij met de ouders die afgelopen tijd hun nog mooie maar overtollige 
kinderboeken gedoneerd hebben aan de schoolbieb. We hebben de collectie weer mogen aanvullen, van harte 
bedankt namens de kinderen!  

Mocht u ook nog  kinderboeken kwijt willen dan kunt ze inleveren bij Jolanda Mens van de administratie. 

  
De Kinderboekenweekcommissie: Simone van Steen, Dina Mommertz, en Iris Treffers. 
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Inzameling “Because we Carry” (verlengd t/m vrijdag 28 sept.!!) 
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! 
 


