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Beste ouders, 
  
Deze week was een week die eigenlijk niet te veel in het schoolleven hoort, want het bezoek van de schoolfotograaf 
verstoort het reguliere programma behoorlijk. Toch is het ook weer een jaarlijks feestmomentje. 
De groepen gaan met alle juffen op de foto en ook de afscheidsfoto van groep 8 is een start van de activiteiten voor 
dit afscheid. in de komende periode volgen gesprekken over de volgende stap in de schoolcarrière van de kinderen 
en dan weet je als ouder echt dat een nieuwe school en nieuwe periode in het 
leven van ouder en kind aanstaande is. Natuurlijk hebben we nog heel wat 
maanden te gaan en gaat er nog van alles gebeuren, maar toch.... 
Verder hadden we deze week de actie “All 4 Africa” en de opbrengst was heel 
groot. Daarvoor dank voor uw medewerking. 
Vorige week is Social Schools “in de lucht gekomen ”en dat is niet direct 
geruisloos verlopen. Er is door de ICT medewerkers en de administratie hard 
aan gewerkt en deze week is er voor de leerkrachten een soort van cursus 
om er meer in te komen. Ook willen wij u als ouders vragen om even met de 
nieuwe informatie aan het werk te gaan en te kijken of u de benodigde 
informatie beschikbaar wil stellen. Volgens de mensen van het bestuurskantoor is dit AVG 
proof. 
De schoolgids van dit schooljaar staat sinds deze week weer op de website, zeker een bezoekje waard. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd even bij de administratie langs gaan. 
De komende week is al de laatste week voor de herfstvakantie. In verband met een eerder geplande afspraak, zal ik 
er volgende week alleen maandag en dinsdag zijn. Het voorwoord voor de nieuwsbrief is dan al eerder geschreven. 
Tot slot wens ik u allen een fijn weekend en misschien nog mooie nazomer dagen. 
  
Met vriendelijke groeten,  
Evert Jonker (dir a.i) 
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Bavinci 
Over een paar weken gaan de BaVinci workshops weer van start. Voor de workshop "Yoga" zijn we nog op zoek naar 
glazen potjes met deksel. Als u die thuis nog heeft, wilt u ze dan op school inleveren bij Saskia Schotvanger 
(leerkracht groep 5C) Ook zijn we nog op zoek naar kraaltjes / bedeltjes. Als deze bij u nog verloren ergens in een 
laatje of kastje liggen, kunnen wij ze goed gebruiken.  
 
KiVa-nieuws 
Dit is het tweede schooljaar dat wij met de methode KiVa werken. Wat een feest om te merken hoeveel er al na één 
jaar geleerd en geoefend is. Inmiddels zitten de lessen van thema 1 er al weer op, en zijn we gestart met het tweede 
thema. Voor de onderbouw is dat 'Gevoelens' en voor de bovenbouw is dat 'In de groep'. In de bijlage vindt u meer 
informatie in de KiVa-informatiebrieven. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Oktober 
3 t/m 14     Kinderboekenweek 
15 en 16     Workshop Cobra Kunst: gr. 1 en 2 
16                NIO gr. 8 
20 t/m 26   HERFSTVAKANTIE 
29                Studiedag, leerlingen vrij! 
31                Luizencontrole 

JARIGEN 
12 t/m 18 okt. 
Groep: 
3 B:   Alain 
4 B:   Aad 
7 A:   Emma 
8 A:   Lucas 



 

Schooltuinen 
De groepen 7 hebben gisteren weer hard gewerkt op de schooltuinen, en 
natuurlijk geoogst. Gelukkig was het mooi weer en kon er veel groente 
mee naar huis genomen worden. Op de foto ziet u het enorme formaat 
hiervan: een reuze courgette!  
 
Gevonden voorwerpen 
De kist met gevonden voorwerpen, in het halletje van het hoofdgebouw, 
puilde weer volledig uit. Alles is inmiddels neergelegd en opgehangen ( zie 
foto). Mocht u iets herkennen van uw zoon of dochter, u heeft t/m 
komende woensdag de gelegenheid het op te halen anders gaat alles in 
een kledingzak voor een goed doel. 


