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DATA / ACTIVITEITEN
November
3
BaVinci, deel 1, gr. 5 t/m 8
Luizencontrole
6
Studiedag: Leerlingen vrij!
9
Aanmelden Pré adviesgesprekken gr. 7
10
Sint Maarten gr. 1-2
Bavinci gr. 5-8
14
Gastles NS, gr.8
17
Lootjes trekken, gr. 5-8
Bavinci gr. 5-8
18
Aankomst Sinterklaas!
20 en 21 Pré-adviesgesprekken gr. 7

Studiedag
6 november

JARIGEN
3 t/m 16 nov.
Groep:
2 A: Jim en Jaimy-Lee
4 A: Adnan, Jens, Macy en Jeroen
4 B: Max en Michèle
4 C: Joep
6 A: Délano
6 B: Maura, Kate en Jamie
7 A: Joni
7 B: Floor
8 A: Duncan en Dymelza
8 B: Joris

Nieuws vanuit de directie
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we afgelopen maandag weer fris gestart. Dit was wel wat hectisch, doordat we in
de herfstvakantie overgestapt zijn op een andere ICT-netwerkbeheerder. We werken nu in een nieuwe ICT-omgeving
en grotendeels in de Cloud. Dat is even wennen… Zoals het gaat met dit soort
veranderingen: het gaat nooit volledig probleemloos. Zo is het soms zoeken
naar bestanden, doet de printer het niet meer zo vanzelfsprekend als eerst,
denk je iets op te slaan maar blijkt dit toch niet zo te zijn, enz. Bedenkend hoe
groot deze operatie is, zijn we er toch wel heel goed doorheen gerold, en
kunnen we soms zelfs al genieten van de voordelen die onze nieuwe ICTomgeving biedt. De komende weken zullen we nog wel wat opstartproblemen
tegenkomen. Ook deze lossen we weer op!
Wat mij de afgelopen periode is opgevallen, is dat er veel verlofaanvragen op mijn
bureau belanden. Dit zijn vooral veel aanvragen voor extra vakantieverlof. Het lijkt
mij goed om ook op deze plek u nogmaals te informeren over de (on)mogelijkheden
die de leerplichtwet biedt.

f

Extra vakantieverlof is over het algemeen niet mogelijk. De leerplicht gaat er van uit
dat u in staat bent op vakantie te gaan tijdens de twaalf weken schoolvakantie die uw
kind heeft. U mag uw kind ook niet een dag voor of na de vakantie thuis houden,
omdat dan bijvoorbeeld de tickets voordeliger zijn, of omdat het dan nog lekker
rustig op de weg is. Er is echter één uitzondering: artikel 11 (onder f) van de
Leerplichtwet stelt dat het mogelijk is om verlof aan te vragen om buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Het verlof
kan slechts één maal voor maximaal 10 dagen per schooljaar door de schooldirecteur worden verleend (en mag niet
opgenomen worden in de eerste twee weken van het schooljaar).
Aan de feitelijke uitleg van dit wetsartikel worden zeer strenge eisen gesteld. In de praktische uitvoerbaarheid komt
het er op neer dat er nauwelijks meer situaties zijn waarop ouders aanspraak kunnen maken op dit verlof. Het
criterium is dat er onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zullen ontstaan, met faillissement als gevolg, als
er vakantie wordt opgenomen in één van alle schoolvakanties (van minimaal 2 weken). Het veroorzaken van
bedrijfsorganisatorische problemen (vervanging van werknemers of het starten van een nieuwe onderneming) vallen
niet binnen dit criterium. Het gegeven dat er in de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt gehaald

door piekdrukte of seizoensgebonden arbeid is ook onvoldoende motivatie voor het geven van verlof. Uitgangspunt
is dat ouders voor vervanging moeten zorgen om zelf op vakantie te kunnen gaan, ook al zal dit vermindering van de
omzet tot gevolg hebben.
Als school zijn wij verplicht ons aan de leerplichtwet te houden. Dit betekent dat bijna alle aanvragen voor extra
vakantieverlof afgewezen worden. Natuurlijk kunt u er voor kiezen om toch op vakantie te gaan. Bij ongeoorloofd
verzuim zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. In de bijlage en/of op de website van het
leerplein kunt u meer lezen over de leerplicht.
http://www.leerplein-mzk.nl/.
Na dit formele stuk ook nog even iets leuks: aanstaande maandag hebben wij onze tweede Kiva-studiedag. We gaan
dan leren over de ‘steungroepaanpak’ en hiermee vooral veel oefenen. De ‘steungroepaanpak’ is de interventie die
we als school gaan inzetten wanneer er, ondanks ons preventieve aanbod, toch gepest wordt. Wij hebben zin in deze
dag, omdat we denken dat het ons, en daarmee de kinderen, écht iets gaat opleveren. We houden u op de hoogte!
Met vriendelijke groet, Paulien Dubelaar

Nieuws vanuit de Ouderraad
Beste medeouders,
Zo na de herfstvakantie gaan we nu toewerken naar alle feesten in december en alle gezelligheid die daarbij hoort
op de Bavinckschool.
Voor het versieren en opruimen van de school in verband met de komst van Sinterklaas en daarna de viering van het
kerstfeest, vragen wij hulp op





vrijdagavond 17 november 20.00 uur versieren voor sinterklaas
woensdagavond 6 december 19.30 opruimen sinterklaasversiering
donderdagavond 7 december 20.00 uur versieren voor kerst
vrijdagavond 22 december 19.30 uur opruimen kerstversiering

Mocht je kunnen komen helpen op één van deze avonden of mogelijk op meerdere avonden dan horen wij dat graag
via or@bavinckschool.nl.
Ook als je op het laatste moment nog besluit dat je kunt komen helpen, graag!
Alle hulp is nodig om de school in sint en kerstsfeer te brengen.
Tot slot een oproep: wij zijn op zoek naar ouders die we met enige regelmaat kunnen vragen om hand en
spandiensten te verrichten voor de activiteiten van de ouderraad. Wij denken dan buiten het versieren ook aan hulp
bij bijvoorbeeld de kerstborrel, ballonbogen maken, koningsspelen, avondvierdaagse begeleiden.
Als je daarvoor beschikbaar bent ook graag één van de leden van de ouderraad
aanspreken of een mail naar or@bavinckschool.nl. Het verplicht je tot niets, maar we
hebben regelmatig wat extra hulp nodig om alle activiteiten te organiseren!
Bij voorbaat dank!

Nieuws vanuit de werkgroepen
Werkgroep groen
Dit jaar is één van onze thema’s als Ecoschool ‘gezonde voeding’. Nou vinden wij dat
een ‘ongezonde’ traktatie soms best mag, maar er zijn ook heerlijke, gezonde
traktaties te bedenken. Deze week was er weer een mooie, lekkere én gezonde
traktatie! Bedankt ….! Ps: wist u dat de leerkrachten soms wel twee of drie
traktaties op één dag krijgen? En dit op bijna alle werkdagen? Dan snapt u vast ook
dat we blij zijn met deze indianenmandarijn!

Nieuws vanuit de bouwen
Nieuws uit de onderbouw
De twee weken voor de herfstvakantie en deze weken staan in de groepen 1 in het teken van het thema herfst.
Spinnen, paddenstoelen en natuurlijk de lampionnen voor Sint Maarten worden geknutseld. Maar ook liedjes zingen
over de herfst. We hebben zelfs al twee letters geleerd, de b van boeken en de h van herfst!
Maar ook de KIVA-lessen komen natuurlijk aan bod:
iemand zoeken die goed kan voetballen, iemand die
mooi kan tekenen of die je lief vindt. We gooien met de
bol wol en we hebben een spinnenweb!
Na de vakantie zijn we gestart met de lessen ‘Fonemisch
Bewustzijn’, ons bronnenboek voor taalactiviteiten. Goed
onze oren gebruiken want we begonnen met een
blinddoek! En dan.. Heel goed luisteren waar het geluid
(muziekinstrument of dierengeluid) vandaan komt. Wat
kunnen ze dat al goed!
Milou Eldering, onderbouwcoördinator

