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Beste ouders, 
  
Deze week hebben we een leuk bericht gekregen van de projectgroep “Meer muziek in de klas”. Juf Joëlla is één van 

de drie leerkrachten die genomineerd is voor de landelijk 
prijs:  “Muziekleerkracht van het Jaar 2018”,  De Loftrompet .De  winnaar 
wordt bekend gemaakt tijdens het Kerst Muziekgala 2018 op 19 december 
en we hopen natuurlijk dat onze Joëlla gaat winnen, maar we zijn nu al 
trots op haar! We horen binnenkort met welke groepen we het Muziekgala 
mogen bijwonen en hoe wij daar naar toe kunnen gaan. Aan de prijs is ook 
een geldbedrag verbonden van € 5000.-  voor muziekonderwijs in de 
school. In het Haarlems Dagblad van woensdag 7 november is ook 
aandacht geschonken aan de nominatie. Helaas niet met de juiste naam 
van de school, maar vandaag is er een kleine rectificatie geplaatst.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Een ander aandachtspunt is de tevredenheid enquête 2018. Komende maandag 12 november start de actie en krijgt 
u een mail van Scholen met Succes met een inlog om de enquête digitaal in te vullen. Ook de leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 gaan een enquête invullen, maar dat gaat op school plaatsvinden. Daarnaast mogen ook de 
leerkrachten en ander personeel een enquête invullen De tevredenheidsenquête is  AVG proof en met de reacties zal 
zorgvuldig worden omgegaan en deze worden volledig anoniem verwerkt. 
In deze nieuwsbrief is ook nog aparte informatie opgenomen, waarin nog het e.e.a. toegelicht zal worden.  Wij willen 
iedereen vragen om de enquête in te vullen, zodat we met alle informatie de komende jaren kunnen toewerken aan 
een nog betere school op alle gebieden. Alvast dank voor uw tijd.  
Met vriendelijke groet, 
  
Hylke de Vries, 
Evert Jonker. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
November 
9       BaVinci Code 1.1, 13.00 – 15.00 uur 
15     Finale Voorleeswedstrijd 
16     BaVinci Code 1.2, 13.00 – 15.00 uur 
17      Aankomst Sinterklaas in Nederland 
23      BaVinci Code 1.3, 13.00 – 15.00 uur 

JARIGEN 
9 nov. t/m 15 nov. 
Groep: 
1-2 C     Floris 
1-2 D     Hugo 
3 A         Mieke, Jim en Jaimy-Lee 
5 B         Max 
7 A         Kate en Jamie 
8 A         Joni 
 



 M.R. 
De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar. Zo ook aanstaande donderdag 15 november. Voor wat we moeten en willen 
bespreken gebruiken we een (termijn)agenda. Ook bespreken we graag wat op dit moment onder ouders leeft. Er is 
altijd ruimte voor actualiteiten. Vind jij het belangrijk dat we dat weten? Of misschien zie je graag dat we een 
bepaald onderwerp bespreken. Laat dat ons weten. Ook als je twijfelt of de MR erover gaat, vinden we het nuttig dat 
je ons informeert. Spreek daarvoor “live” Maarten, Peter of Ron aan of mail ons via: mr@bavinckschool.nl.  
 
Informatie Tevredenheidspeilingen 
Geachte ouders en/of verzorgers, 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg 
belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening 
voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over 
hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, èn op welke 
punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij in overleg met het 
bestuurskantoor en de medezeggenschapsraad besloten een oudertevredenheidsonderzoek te doen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes. Zij nemen op zo’n 1.700 basisscholen in Nederland is de 
ouderpeiling af. Op die manier kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. Deelname 
aan het onderzoek is anoniem, in de rapportage zijn antwoorden van individuen niet te herleiden. 
Op maandag  12 november wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Het 
invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. 
Medio januari 2019  zullen wij de uitslag van de peiling bekend maken in een aparte mailing. 
Met vriendelijke groet, 
Hylke de Vries en Evert Jonker, directie Dr. H. Bavinckschool 
 
Fietsen stallen 
Veel leerlingen en hun ouders komen op de fiets naar school. Daar zijn we blij mee want dit helpt het autoverkeer 
rondom de school te verminderen. Niet altijd is er voldoende plaats om de fiets te stallen, maar wanneer we er op 
letten de volgende tips in acht te nemen, moet het lukken. 

- Zet je fiets zover mogelijk naar achteren in de fietsenstalling. Vaak is het vooraan reuze druk, terwijl er 
achterin geen fietsen staan. 

- Probeer je fiets ook zoveel mogelijk in het fietsenrek te zetten . 
- Maak je fiets niet vast aan de hekken van school (hek van de voordeur en de fietsenstalling). Deze hekken 

moeten open en dicht kunnen! 
- Liever ook geen fiets (op de standaard) voor de ingang van de school. Dit is de 

looproute voor de leerlingen uit groep 1 en 2 en zo’n fiets wil nog wel eens 
omvallen. 

Als we met zijn allen hierop letten, wordt het voor iedereen een stuk veiliger en 
overzichtelijker. 
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