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DATA / ACTIVITEITEN
April
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

Meivakantie

JARIGEN
26 april t/m 16 mei
Groep:
1 A: Gijs
1 B: Rik en Sven
1 C: Kiki en Fiene
2 A: Yusuf
3 B: Sven, Kim, Feline, Lieke en Saar
4 A: Esmée en Mick
4 B: Merel en Heleen
5 A: Mikky en Matthew
5 B: Koen, Liv en Marly
5 C: Jasmijn
6 A: Janna, Jayden en Jesley
7 A: Indy en Floor
8 A: Luna en Lucas
8 B: Elise, Damica, Kee en Jim

Na de meivakantie staan de
schoolreisjes op het programma. De
groepen 1 en 2 gaan op bezoek bij
Koning Pa-Radijs (Holle Bolle Boom) te Tuitjehoorn. Groep 3 en 4 gaan vast de glijbanen
uitproberen in het Linnaeushof. Groep 5 en 6 gaan terug in de tijd in het Archeon en groep 7 gaat
draaien en zwieren in Duinrell. Iedereen heeft al informatie ontvangen via de eigen leerkracht.
Wilt u nog een eigen Bavinckshirt voor uw zoon/dochter dan zijn deze nog te koop bij de administratie.
Iedereen veel plezier gewenst, en we hopen op mooi weer!
Sinds enkele jaren werkt meester Joost als bovenschools ICT ‘er voor Stichting Salomo, de stichting waaronder de
Bavinckschool valt. In de loop van deze jaren werden dit steeds meer dagen.
Voor het komende schooljaar is hem gevraagd om fulltime voor het bestuur te komen werken. En
meester Joost heeft ja gezegd. Dit betekent dat hij volgend jaar helaas niet meer als leerkracht
terugkeert op onze school.  Gelukkig komt hij wel zo nu en dan als bovenschools ICT ‘er bij ons
werken, dus helemaal vertrekken doet hij niet!
Natuurlijk gaan wij op gepaste wijze afscheid van hem nemen.
Houd uw Digiduif in de gaten na de meivakantie voor de volgende evenementen:
 De Avondvierdaagse is dit jaar van 5 t/m 8 juni. U kunt zich hiervoor ook dit jaar inschrijven.
 Ook de Vossenjacht (29 juni) wordt weer een heel spektakel. Zoek de vermomde leerkrachten rondom
school…………. en eet een hapje mee op ons schoolplein Noteer vast de datum in de agenda!

f

Heeft u de rij koningen, keizers, prinsen, prinsessen, koninginnen en prinsessen
vanmorgen in de buurt voorbij zien komen? Onze kleuters maakten een koninklijke
optocht, met muziek, en wuifden er vrolijk op los! Een voorproefje op morgen vast!

