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Ouders, 
  
De eerste periode van het 
schooljaar is bijna afgesloten en 
iedereen is wel toe aan een 
weekje uitrusten. 
Gelukkig kunnen de kinderen 
deze week nog veel buiten spelen en dat is ontspannend. Ook is er onder schooltijd nog 

gelegenheid om bijvoorbeeld een gymnastiekles even te benutten om buiten een spelles te doen. 
Vorige week is de schoolfotograaf geweest en tot onze verrassing werden de foto’s heel snel afgeleverd. Voor u nu 
de gelegenheid om daar verder actie op te ondernemen. 
Nog steeds komen er vragen over de vervanger van “DigiDuif”, het programma “Social Schools. Wij hebben niet zelf 
gekozen om dit programma te gaan gebruiken. Het programma “DigiDuif” is gewoon door de beheerders vervangen 
en uit de lucht gehaald. Er viel dus niets te kiezen en helaas is er ook  niet veel ondersteuning. We zullen dus zelf een 
aantal zaken moeten gaan uitvinden en vragen u om uw begrip. 
Afsluitend wens ik u allen een fijne herfstvakantie.    
Evert Jonker 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Kledinginzameling door Dr. H. Bavinckschool waanzinnig succes! 
Dinsdag 09 oktober stond bij Stichting All 4 Africa in de agenda om op uw school ingezamelde kleding te komen 
ophalen. Er is u gevraagd thuis de door uw kind meegebrachte plastic zakken te vullen met kleding, welke niet of 
nauwelijks meer gedragen wordt. 
Deze keer heeft Dr. H. Bavinckschool: 770 kg ingezameld. Een super prestatie! 
Wij bedanken wederom alle leerkrachten en vooral alle ouders en leerlingen voor hun inzet. 
Bedankt een ieder ook, die heeft meegeholpen met het inladen van de kleding. Deze hulp is 
altijd zeer welkom! Zoals u inmiddels weet, willen wij graag bij de wisseling van de seizoenen 
een beroep op u doen.  Wij hopen ook dan weer op uw enthousiasme en inzet te mogen 
rekenen.  Voor nu wederom dank en tot heel snel! 
Stichting All 4 Africa 
 
                                               Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpen in de hal van het hoofdgebouw zijn nog niet erg geslonken. 
Mooie jassen, vesten, een judopak, bekers, tassen en nog veel meer liggen te wachten op 
zijn/haar eigenaar. Morgen heeft u nog de kans om te kijken of er iets van uw kind(eren) 
bij ligt. Daarna wordt alles in een zak gedaan en aan een goed doel geschonken! 
 
 

 

 

 

Basisschool 

"Dr. H. Bavinckschool" 

Haarlem 
 

                    Donderdag, 18 oktober 
          2019-2019, nummer 7  

 

Herfst 

vakantie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

DATA / ACTIVITEITEN 
Oktober 
20 t/m 26   HERFSTVAKANTIE 
29                Studiedag, leerlingen vrij! 
31                Luizencontrole 
November 
2                  Luizencontrole 
9                  BaVinci Code 1.1, 13.00 – 15.00 uur 
17                Aankomst Sinterklaas in Nederland 

JARIGEN 
19 okt. t/m 1 nov. 
Groep: 
1-2 E:  Nino                        3 B:   Nikki 
4 A:    Siebren                    4 B:   Marley                 
4 C:    Teun en Joy             5 A:   Lucca 
5 B:     Anne                 6 A:   Suri en Renzo 
6 C:     Jahnilo en Linde     7 A:   Jessica 
7 B:     Annika en Siham   8 B:   Marieke 
 



Social Schools 
We krijgen veel mailtjes van ouder binnen die niet meer alle leerlingen (uit de groep van hun kind)  en/of ouders 
daarvan, op hun app terug kunnen vinden. Het kan zijn dat u mogelijk nog niet het vinkje hebt aangeklikt dat u de 
gegevens deelt met anderen. Dit is wel belangrijk want zo kunnen wij u snel bereiken indien dit nodig mocht zijn! 
Kunt u dit nogmaals even checken in uw instellingen? 
Ons team is hard bezig om zich Social Schools eigen te maken! 


