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DATA / ACTIVITEITEN
Januari
12 Luizencontrole
15 t/m 19 Toetsweek
15 Schoonmaakavond gr. 1 en 2
16 Bezoek Mendelcollege, gr. 8
18 Voorstelling gr. 6: Slapstick
25 KiVa ouderavond
26 Bezoek Sterrencollege, gr. 8
Februari
1
Studiedag, Leerlingen vrij!

De beste
wensen voor
2018 !

JARIGEN
12 t/m 25 januari
Groep:
1 B: Velyan, Lisa en Sofie
1 C: Ties
2 A: Lively
4 B: Bente en Evie
4 C: Nesrien
5 B: Aimée
5 C: Roan
6 B: Laurens
7 B: Abel en Sophie
8 A: Anouk
8 B: Mason

Onze directeur, Paulien Dubelaar, is weer aan de beterende hand. Om haar herstel zo optimaal mogelijk te laten
verlopen, werkt zij de komende tijd alleen de ochtenden. Wij wensen haar veel beterschap!
KiVa Ouderavond
Op donderdagavond 25 januari wil het team van de Bavinckschool u graag meenemen op de door ons ingeslagen
weg, die KiVa heet. Zoals u reeds heeft kunnen lezen, zijn wij vanaf dit schooljaar bezig met deze methode voor
de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). Daar wij met elkaar zorgdragen voor deze ontwikkeling,
vinden wij het belangrijk het een en ander hierover te verduidelijken.
Marco Derr, onze begeleider en trainer op dit gebied, zal deze avond de inhoud van onze werkwijzen toelichten. We
verwachten een hoge opkomst, daarom is het belangrijk dat u laat weten of u wel of niet komt. Deze avond begint
om 19.30 en eindigt om 20.45 uur. Via een intekenlijst in Digiduif kunt u zich voor deze avond aanmelden, graag vóór
maandag 22 januari.
In de bijlages vindt u de nieuwsbrieven v.w.b. de huidige thema’s van KiVa
Facebook/website
Vanaf heden zal de memomail wat zakelijker worden en vooral uit mededelingen bestaan. De website is nog steeds
in opbouw, maar gaat spoedig vernieuwd de lucht in. Wilt u op de hoogte blijven van leuke, grappige, mooie en soms
zelfs ontroerende momenten? Kijk dan op de openbare Facebookpagina van school:
https://www.facebook.com/bavinckschool.nl/

f

Cito
Komende weken staan in het teken van toetsen. Niet alleen worden de Citotoetsen afgenomen, ook zullen er in veel
groepen methodetoetsen worden afgenomen. Uitgerust en op tijd op school zijn, dat is al het halve werk.
Stagiares
Wij zijn Kim (19) en Mirjam (22) en komen samen stagelopen in groep acht bij meester
Joost en juf Joella. Wij zitten in ons tweede jaar van de Vrijeschool Pabo te
Leiden.Waarom samen stagelopen en niet alleen? Wij gaan deze stage samen beleven
om van elkaar te leren en om goed te kunnen oefenen met het reflecteren op hoe we les
geven. Verder is het zo dat dit onze eerste ‘niet vrijeschool stage’ is, dat betekent dat de
methodes die hier gehanteerd worden nieuw voor ons zijn.Waarom de Dr. H.
Bavinckschool? Kim heeft zelf op de Dr. H. Bavinckschool gezeten en hier een ontzettend leuke tijd gehad! Daarom
wilden wij absoluut naar haar oude school toe om hier de sfeer vanuit een ander perspectief te beleven.
Wij kijken ernaar uit om de komende paar weken hier te mogen leren!
Groetjes Kim en Mirjam

’t Spectrum
Leerlingen van ’t Spectrum (groep 7 en 8) hebben blok 1: “Tussen Kunst & Kids”
afgesloten met een tentoonstelling door school. Sinds afgelopen maandag hangen
er diverse kunstwerken door school heen met het thema “Reis door de kunst”.
Zeker een bezoekje waard! Na schooltijd (15.00 – 15.30 uur) kunt u gerust even
een rondje door school maken

Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is weer voorzien van nieuwe boeken! Vandaag werden de boeken gestickerd en meteen waren
er leerlingen die een boek wilden lezen. Genoeg keus, voor iedereen wat wils!

De Typetuin
Bij de Typetuin leren kinderen blind typen. Zeker handig op het Voortgezet Onderwijs en in je verdere carrière.
In bijgaand document vindt u verdere informatie over de cursus die zij aanbieden op onze school. Vanaf vrijdag 9
maart starten de lessen na schooltijd. Schrijf snel in: nu met korting en Vol=vol!!

