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DATA / ACTIVITEITEN
Juni
1
Kamp groep 8
5 t/m 8 Avondvierdaagse

12

Studiedag: Leerlingen vrij!!

17
20
29

Vaderdag
Boekenmarkt
Vossenjacht.

AVOND4DAAGSE !

JARIGEN
1 t/m 13 juni
Groep:
1 A: Ties
1 B: Noah
1 C: Yuna
2 A: Marenzo en Fayenne
2 B: Dina, Josien, Anoek en Lisa
3 C: Lina
5 A: Brooklyn
5 B: Hidde
5 C: Willem
6 B: Florian
7 A: Fien
7 B: Toby en Minne

Beste ouders,
Zoals u heeft kunnen lezen in een brief van het Bestuurskantoor, ben ik vanaf maandag 28
mei tijdelijk de directeur. Samen met Hylke de Vries, de adjunct directeur, gaan wij in de
komende weken tot de zomervakantie, de leiding van de school vormen.
In de brief van het Bestuurskantoor heeft u al het een en ander over mij kunnen lezen.
Daarop een korte aanvulling. Ik woon in Zwanenburg en ben getrouwd met Yolanda. Wij hebben 2 volwassen
kinderen en zijn de trotse grootouders van een kleindochter. De weekenden brengen wij in de mooie maanden
vooral door in Groet in de buurt van Bergen. Mijn hobby’s zijn o.a. voetbal, lezen en tuinieren.
Het eerste werkpunt is: zorgen dat de personeelsbezetting voor het nieuwe schooljaar in orde komt. U heeft
waarschijnlijk gehoord, dat een aantal collega’s van het team gaat vertrekken. Er zijn mensen die met pensioen gaan,
andere collega’s willen eens op een andere school gaan werken en weer anderen krijgende gelegenheid om van hun
hobby hun beroep te maken. Dat zijn allemaal heel realistische keuzes en heel goed te begrijpen. Dat houdt in dat
wij op zoek moeten naar nieuwe collega’s.
Een deel van de opengevallen plekken is al ingevuld en komende week zijn er gesprekken met andere kandidaten.
Mogelijk lukt het ons om daar goede leerkrachten uit te selecteren.
We streven ernaar om maandag 2 juli een volledig en compleet overzicht te geven van personeel, groepsverdeling
en lokaalinvulling.
Ook worden een aantal onderdelen weer opgepakt of actief gemaakt, die de laatste weken wat stil zijn komen te
liggen.

f

Ten slotte wil ik u niet onthouden van mijn eerste ervaringen. Deze week heb ik mogen kennismaken met de school
en ben enorm enthousiast over de inzet en het enthousiasme wat er bij team en leerlingen is op deze school. De
school straalt en er is een hele fijne sfeer.
Ik hoop dat ik u soms eens de hand mag schudden of begroeten en wens u allen een goede periode naar de
zomervakantie toe.

Evert Jonker

Brandmeldinstallatie
Niet alleen de leerlingen en leerkrachten hadden vandaag last van de warmte, ook onze brandmeldinstallatie liet ons
weten dat het nu toch écht te warm werd….. Met een flink loeiend geluid (wat de kleuters in de loop
van de ochtend feilloos konden nadoen) maakte hij dat kenbaar, waardoor binnen de kortste keren de
gehele school buiten stond.
Gelukkig bleek er niets aan de hand te zijn, was het een goede oefening, en kon iedereen
weer naar binnen. Toch bleef het systeem bij tijd en wijle loeien en hebben wij het maar
uitgezet…………een nieuwe is onderweg. Mocht uw zoon/dochter dus een loeiend geluid
nadoen……..dan weet u waardoor dit komt!!
Avondvierdaagse
Komende dinsdag start de Avond4Daagse weer. Met 228 lopers gaan we weer fris van start! Iedereen heeft al
hierover de benodigde informatie gehad, maar toch nog even dit: starttijd de eerste drie avonden 18.00 uur, vrijdag
om 19.45 uur verzamelen bij de Bavokerk op de Westergracht.
Veel loopplezier allemaal!!
Waterfestijn Meester Henk
Afgelopen dinsdagmiddag was het een waar waterfestijn op onze schoolpleinen. Er werd
gespetterd en met waterpistolen gespoten (vooral de leerkrachten moesten het
ontgelden ;-) ) en veel lol gemaakt. Ook onze conciërge Henk heeft genoten van zijn
laatste dag op onze school. We gaan hem missen, maar wensen hem veel plezier op zijn
nieuwe school in Amsterdam!
Conciërge
Nu Henk afscheid heeft genomen, is er voor vervanging gezorgd: Ferdinand Bucumi
heeft het stokje van Henk overgenomen. Welkom! We hopen dat hij zich snel thuis voelt bij ons op
school!
Stadskweektuin
Zoals u misschien weet wordt de voormalige Stadskweektuin omgevormd tot hét centrum voor duurzaamheid van
Haarlem en omstreken. Ook voor kinderen is er vanzelfsprekend volop plek. Op 1 juli
wordt er een nieuw gedeelte geopend: de Natuurspeelplek. Omdat de ontwikkeling van
de Haarlemmer Kweektuin tot stand is gekomen via participatieprojecten, lijkt het ons
leuk om kinderen in de omgeving mee te laten denken; in dit geval met een mooie
passende (speelse) naam.
In de bijlage vindt u een flyer hierover: een prijsvraag voor het bedenken van een naam.
De winnaar mag op de dag van de feestelijke opening, op 1 juli a.s., als allereerste de nieuwe vlag met de nieuwe
naam hijsen.
Boeken inzameling voor boekenmarkt
Op woensdag 20 juni organiseren de hulpouders van de Bavinck bibliotheek een
boekenmarkt voor volwassen in de centrale hal.
In de ochtend om 8.30 en in de middag vanaf 12.00 zijn de boeken te koop voor een klein
bedrag.
De opbrengst besteden we volledig aan nieuwe educatieve boeken voor de bibliotheek.
Bent u dus een fanatieke lezer of nog op zoek naar een leuk boek voor in de vakantie, kom dan gerust even kijken.
Heeft u thuis nog boeken in de kast die weg kunnen?
Lever deze dan in op woensdag 6 of 13 juni om 8.30 of vanaf 12.00 bij de hulpouders in de centrale hal of zet ze in
het gele boekenkastje naast het kantoor van de directeur.
Het centrum voor Jeugd en Gezin heeft weer cursussen waar u zich voor kunt aanmelden.
Het betreft de cursus KIES (Kinderen In een EchtescheidingsSituatie)Dit is een trainingsprogramma voor kinderen en
jongeren, gericht op het verwerken van een scheiding en het omgaan met de nieuwe situatie. De kinderen vinden
herkenning steun en tips bij leeftijdsgenoten uit de eigen omgeving. De training is passend als de scheiding net is
uitgesproken, maar ook als dat een aantal jaar geleden is gebeurd. In de training werken we met creatieve
opdrachten en spel.
Uitgangspunten zijn oplossingsgerichte aanpak, uitgaand van de kracht van het kind, voorkomen van problemen op
latere leeftijd. Meer informatie op www.djgactiviteiten.nl

Groep 8 is woensdag op kamp gegaan met eindbestemming Texel.
Alle leerlingen verzamelden zich woensdagochtend in Den Helder, waar ingescheept werd voor Texel. Na een
voorspoedige overtocht werden de gehuurde fietsen opgezocht. Daarna al trappend richting het terrein om daar te
lunchen en de kamers te bemannen/bevrouwen.
’s Middags stond een foto-opdracht in Den Burg op het programma met vele leuke opdrachten. Natuurlijk was er
ook nog tijd om een souvenirtje aan te schaffen. Ook moesten er nog taarten worden opgehaald die ouders van
groep 8 geregeld hadden. Dat was smullen!!
Na het avondmaal stond het avondspel op het programma, levend Cluedo. De vele foto’s volgen vast later nog, maar
een paar kunnen we u alvast tonen.
We wensen iedereen nog veel plezier daar op Texel!!!

