
/ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Geachte ouders, 
 

De maand januari is meestal een maand met veel rust en 
vooral hard werken. Ook dit jaar is dat niet anders. 
 

Er is veel aandacht voor de tussentijdse kennismetingen van de leerlingen door middel van het afnemen van de 
middentoetsen van CITO. 
Waarschijnlijk zegt u dan, maar de kinderen hebben wel in januari 3 dagen geen school. Natuurlijk heeft u dan 
volkomen gelijk, maar de studiedag is belangrijk voor onze ontwikkeling en vooruitgang in ons onderwijs en in een 
apart schrijven op Social Schools hebben wij u al uitgelegd waarom wij weer meedoen aan de stakingsdagen. 
Wij  vragen dus nogmaals uw begrip en hopen dat de overheid echt gaat inzien dat er meer nodig is om het 
onderwijs weer sterk te maken. 
 

Het onderwerp zieke leerkrachten moet ik ook opnieuw aandacht geven. In groep 4a hebben wij helaas nog steeds 
te maken met de afwezigheid van juf Annemarie en ook meester Robert is nu ziek thuis met een zware 
keelontsteking, maar kon deze week de woensdag gelukkig zelf weer voor de groep staan. Voor deze groep willen we 
in iedere geval proberen om de vervanging en begeleiding te versterken. Tot de voorjaarsvakantie in februari hebben 
nu een vaste invaller. Juf Rosa Denneman is er op maandag, donderdag en vrijdag en daar zijn wij blij mee. Ook 
willen wij extra hulp realiseren voor deze groep en daar is nu overleg over. Juf Annemarie hoopt deze week een 
middag op school te zijn om wat administratie te doen voor de groep. Wij hopen dat zij dit de komende weken wat 
kan uitbreiden. 
 

Ook juf Carla was de afgelopen twee weken geveld door de griep, maar kon deze week weer starten. Juf Sandra is 
maandag gestart met halve dagen en dat zal volgende week ook nog een vervolg krijgen. Onze conciërge,  meester 
Dan, werkt deze week voor het eerst weer een hele dag.   
Wij zijn dus in ieder geval blij dat iedereen weer aan het terugkomen is. 
 

In december hebben wij op het achterplein nieuwe speeltoestellen gekregen, maar helaas had men wel het 
tegelwerk beschadigd, waardoor er deze week weer een heleboel delen opgehoogd moesten worden. 
Binnenkort mag de grote boom aan de voorzijde van de kleuterdependance gekapt worden, waardoor er eindelijk 
een goede oplossing kan worden gerealiseerd voor de verstoppingsproblemen in dit gebouw. De wortels van de 
boom zijn in de rioolleidingen gegroeid, waardoor er geen goede doorspoeling meer mogelijk is. 
 

Tot zover het nieuws van deze week, wij wensen u allen een goed weekend.           
    
met vriendelijke groet, 
 

Evert Jonker en Hylke de Vries / Directie 
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30 en 31 jan.  
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DATA / ACTIVITEITEN 
Januari 
23               Studiedag, leerlingen vrij! 
29                Inloopochtend kleuters 
30 en 31     Staking onderwijs, leerlingen vrij!! 
Februari 
3 t/m 6       Inschrijving middengesprekken gr.1-7 
7                  Warme Truiendag / Rapport mee! 
10 t/m 13   Middengesprekken gr. 1-7 
14                Leerlingen om 12.00 uur vrij! 
17 t/m 21   VOORJAARSVAKANTIE 
 

JARIGEN 
24 jan.  t/m 6 feb. 
Groep: 
1-2 A    Jayden                     1-2 D     Jason en Sam 
1-2 E     Lotte                        4 B         Fleur en Hugo 
6 A        Emma                      6 B         Defne en Merlijn 
7 A        Max                          7 B        Aimée en Evie 
8 A        Tessa 
                     



Raamschilderingen 
Welke ouders vinden het leuk om de ramen in de kleuterdependance te voorzien van mooie raamschilderingen? We 
zouden het leuk vinden als de ramen afhankelijk van het seizoen, een thema of iets neutraals voorzien worden van 
mooie raamschilderingen. Heeft u zin/tijd, u kunt zich melden bij juf Ellen (ellen.hooreman@salomoscholen.nl). 
Namens de kleuters en hun juffen alvast bedankt! 
 
Centrum Jeugd & Gezin Haarlem 
Iedere tweede woensdag van de maand zijn Bregje Spee, Suat Kilic en Marianne v.d. Wijden aanwezig in onze school 
om uw vragen omtrent opvoeding te beantwoorden, zoals: 

‘Ik vind het belangrijk dat mijn kind lekker in zijn vel zit” of “ik wil graag dat mijn kind vriendjes of 
vriendinnetjes heeft.’ Herkenbaar? Soms zou je als ouder gewoon best wel eens wat advies willen. 
Als jouw kind niet lekker in z’n vel zit, te weinig zelfvertrouwen heeft of zelfs gepest wordt? Als je 

in discussies belandt met je partner over de opvoeding of je kind moeite heeft met de scheiding? 
Veel ouders vragen als eerste advies aan familie of vrienden. Maar je kunt je vragen ook stellen aan 

hen, op de inloopochtend op de Bavinckschool. 
De data waarop zij aanwezig zijn: 11 maart, 8 april, en 13 mei vanaf 08.30 uur. U bent van harte 

welkom!! In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
 
Sportfever 
Tijdens de stakingsdagen van 30 en 31 januari a.s. organiseert Sportfever een opvang voor alle kinderen, Meer 
informatie vindt u in bijgaande flyer.  
 


