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DATA / ACTIVITEITEN
April
17 en 18 IEP toets gr. 8
19
Voorstelling gr. 5: Men neme een stoel…
20
KONINGSSPELEN
27 t/m 13 mei MEIVAKANTIE
Mei
14
Voorstelling gr. 8: “Oorlogsgeheimen”
15
Schoolreis gr. 1 t/m 6
16 en18 Luizencontrole
18
Schoolreis gr. 7
21
Pinksteren, leerlingen vrij!
30 t/m 1 juni Kamp gr. 8
Juni
5 t/m 8 Avondvierdaagse

Koningsspelen!

JARIGEN
12 april t/m 25 april
Groep:
1 A: Iris, Zoe en Sander
2 A: Luna
3 A: Mats en Janne
3 C: Floris
4 B: Melissa en Dean
4 C: Julia
5 B: Joshué
6 A: Thimo en Stan
6 B: Bas
7 B: Chris
8 A: Floris en Yarran

Beste ouders,
Onderwijs is voortdurend in beweging, zo ook op de Bavinckschool. Met elkaar kijken we steeds hoe we ons
onderwijs vorm geven en of dat nog passend is in de huidige tijd en bij onze visie op onderwijs. De afgelopen tijd
hebben we ons gebogen over ons onderwijs in de onderbouw.
Volgend schooljaar zullen we starten met vijf gecombineerde groepen 1/2. Dit is anders dan u gewend bent van
de Bavinckschool. Op de meeste scholen in Nederland wordt gewerkt met gecombineerde groepen 1/2, aangezien
dit een aantal onderwijskundige voordelen heeft. De Bavinckschool had dit tot zeven jaar geleden ook. Onder druk
van het opbrengstgericht werken is toen gekozen voor aparte groepen 1 en 2. Het voornaamste doel was het
verbeteren van de resultaten. Ondertussen ervaren we ook de nadelen van deze manier van werken en hebben we
besloten opnieuw te kiezen voor gecombineerde groepen.
Wij zien de kleuterleeftijd als een ontwikkelingsfase. Kinderen van vier tot zes jaar ontwikkelen zich niet lineair, maar
met sprongen. Een gecombineerde groep 1/2 geeft ons de mogelijkheid om beter te differentiëren. Zo kunnen
kinderen van groep 1 op sommige gebieden meeliften met het aanbod van groep 2. En andersom kunnen groep 2
kinderen soms weer aansluiten bij het aanbod van groep 1. Het doel is dat ieder kind na twee jaar onderbouw de
eindtermen van groep 2 beheerst en klaar is om meer ‘formeel’ te gaan leren in groep 3. De weg naar deze
einddoelen toe is voor ieder kind anders. Zo kan het zijn dat een kind eind groep 1 nog niet alle einddoelen van deze
groep behaald heeft. Op dit moment zou dat een reden zijn om te kijken of een kind zou moeten doubleren. Dit
terwijl het best mogelijk is dat het kind twee maanden later een enorme sprong maakt. Wij verwachten op deze
manier veel beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van ieder kind.
Paulien Dubelaar

f

Personeel

Onze collega Rianne Kathmann uit groep 8 B en Erwin van
IJzendoorn, zijn de trotse ouders geworden van een prachtige
dochter Nadine! Gefeliciteerd beiden!! Afgelopen dinsdag zijn
een aantal collega’s bij haar langs geweest met een cadeaumand.
Een foto willen we u dan ook niet onthouden! Mocht u een
kaartje o.i.d. willen sturen naar haar dan kunt u dit inleveren bij
de administratie. Wij zorgen dan dat het bij haar terecht komt.

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat we twee enthousiaste leerkrachten hebben gevonden voor onze kinderen in
groep 6a. Vanaf 14 mei zal José van Galen op maandag t/m woensdag de kinderen begeleiden. Marloes
Stapelkamp zal er op donderdag en vrijdag zijn. Hieronder stellen beide leerkrachten zich aan u voor:
Hoi! Mijn naam is Jose van Galen en kom na de meivakantie bij groep 6 staan. Ik kom van de Crayenester uit
Heemstede waar ik veel heb ingevallen. Nu kijk ik er naar uit om het jaar leuk, leerzaam en
gezellig af te sluiten met mijn nieuwe groep. In mijn vrije tijd zul je mij veel zien met
een haakwerkje of andere knutsels. Op dinsdagavond heb ik een leuke handwerksoos waar
iedereen welkom is en ik veel ideeën uitwissel en gezellig klets. Ik ben opgegroeid in de
vogelenbuurt maar woon nu in IJmuiden. Het warme welkom op de Bavinck zal er zeker voor
zorgen dat ik me snel thuis zal voelen. Kom vooral even langs om kennis te maken na de
meivakantie!

Hallo allemaal! Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe leerkracht van Dr. H. Bavinckschool. Mijn naam is
Marloes Stapelkamp. Ik ben 23 jaar en woon in Heemskerk. Tot het eind van het schooljaar zal ik
op de donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 6 zijn. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
winkelen en doe ik aan aqua-bootcamp. Ik kijk ernaar uit om de kinderen en jullie te ontmoeten
en heb er zin in! Tot snel!

KONINGSSPELEN
Vrijdag 20 april zal de Koningsspelen sportdag worden gehouden op de
sportvelden van het Noordersportpark.
Alle kinderen mogen om 8.20 uur naar de klas. De warming-up zal dit jaar op het Bert de
Swartplein worden gehouden om 8.45 uur.
Na de warming-up zullen wij naar het Noordersportpark wandelen. Wat zou het leuk zijn als iedereen tijdens de
koningsspelen ORANJE gekleed komt.
Alle kinderen nemen van thuis een flesje water mee voor in de pauze. De OR zorgt voor een appel.
Na de Koningsspelen sportdag lopen de 1 t/m 4 terug naar school. Daar kunt u uw kind om 12.00 uur ophalen.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zullen na een sportieve ochtend eten in de klas. Hiervoor nemen zij hun eigen
lunchpakket mee. Om 15.00 uur gaan zij naar huis.
Onderstaande tekst is bestemd voor de ouders die helpen tijdens de koningsspelen.
U krijgt komende week per mail de informatie die u nodig heeft voor de sportdag.
Een mapje met het eerste spel krijgt u vrijdag 20 april van de groepsleerkracht op school.
Met vriendelijke groeten, De Koningsspelen commissie

----------------------------------------------------------------Broodje Engels
Op onze school wordt in samenwerking met Happy Homework extra Engelse les aangeboden onder de naam
‘Broodje Engels’. De lessen Engels zijn geschikt voor de kinderen uit groep 1 t/m 8.
De Engelse lessen worden op iedere dinsdag van 15.00-16.15 uur in een leslokaal bij ons op school aangeboden. De
lessen zijn spelenderwijs met behulp van de Cambridge lesmethode ‘Super Minds’. Super Minds werkt met
aansprekende thema's, liedjes en spelletjes die passen bij de leeftijd van de
kinderen.
Aanmelden? Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het schooljaar. Als u uw
kind wilt aanmelden, dan kan dat via het aanmeldformulier op
http://happyhomework.nl/aanmelden. De eigen bijdrage voor de lessen betreft
€37,50 per maand. Eenmalig vragen wij €25,00 inschrijfgeld.

In de kleutergroepen gaat er weleens iets mis m.b.t. het plassen. We hadden een aardige voorraad ondergoed en
broeken. Maar we krijgen soms niet alles terug.
Heeft u nog ondergoed en/of joggingbroeken in de maat 116 t/m 128 liggen en doet u er
niets meer mee, dan zouden wij er erg blij mee zijn. U kunt het afgeven bij een van de
kleutergroepen. Alvast hartelijk dank!

De schoolreisjes staan binnenkort weer op het programma! Er zijn nog steeds Bavinck-tshirts te koop bij de
administratie. Alle maten zijn nog voorradig, OP = OP! Prijs € 7.50 per stuk.
Zo is uw kind snel herkenbaar tijdens het schoolreisje en het shirt is zeker handig voor vele momenten in de
toekomst!

