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Beste ouders, 
 
Het is al weer februari en in plaats van een wintergevoel, 
krijg je bijna het idee dat het voorjaar er al aan gaat 
komen. 
Natuurlijk zijn er ook nog een heleboel ouders die de 
komende vakantieweek gaan gebruiken om op 
wintersportvakantie te gaan. Ook het lange weekend in 
de laatste week van januari is door veel ouders gebruikt 
om even de sneeuw op te zoeken. Waar een 
onderwijsstaking al niet goed voor kan zijn ? 
 
De staking van 30 en 31 januari heeft in de media behoorlijk wat aandacht gekregen, maar of het ook daadwerkelijk 
wat oplevert is de vraag. 
De minister van onderwijs reageert wel met een soort van "proefballonnetjes" , zoals een uniforme CAO voor het 
basis- en voortgezet onderwijs. Maar dat is in het geheel niet, wat het onderwijs nodig heeft. Het gaat vooral om 
meer middelen om ons onderwijs te kunnen versterken. In de vorige aflevering van het schoolnieuws hebben wij u 
daar ook al over geïnformeerd. Het is dus opnieuw afwachten en zelf creatief blijven in het bedenken van 
mogelijkheden. 
 
In deze periode is de griep  ook nog niet helemaal verleden tijd. Er zijn regelmatig leerlingen die uitvallen en elke 
week zijn er ook leerkrachten die hier mee te maken krijgen. 

De ene leerkracht loopt door en een ander moet echt even thuisblijven. Juf Dina is deze week 
uitgevallen, ook juf Carla is nog niet hersteld. Gelukkig is juf Sandra weer volledig aan het werk 
en ook juf Annemarie is zover in het herstelproces, dat ze regelmatig wat tijd op school kan 
helpen in de groep. Maar een terugkeer voor de klas is op dit moment nog niet mogelijk. 
In groep 5C heeft de wisseling nu ook plaatsgevonden. Juf Suzanne van der Laan heeft vorige 
week afscheid genomen en is gaan werken op een privé school voor hoogbegaafden en deze 
week is onze nieuwe collega Eveline van Oort op maandag gestart in deze groep. Zij gaat ook 

op maandag en dinsdag werken naast Juf Saskia die daar op de woensdag, donderdag en vrijdag blijft lesgeven 
Onze conciërge, meester Dan werkt deze weken al weer voor 75 % en dat gaat goed. 
 
Afgelopen week kwamen er ook vragen of een vacature bij de intern begeleiders komt. Dat is inderdaad  het geval. 
Juf Wilma Wessel gaat aan het eind van dit schooljaar met pensioen en sluit haar 
werkzame leven dus af in juli. Wij zullen u daar uiteraard in de laatste maand nog verder 
over informeren. In verband met de tekorten aan personeel in het onderwijs, waren wij 
van mening dat er tijdig gestart moest worden met de werving van een nieuwe collega. Er 
is dus inderdaad een advertentie te vinden op onze website en op facebook. 
Wanneer er een nieuwe collega is gevonden, zullen wij u daar over informeren. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
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 
7 feb.  t/m  28 feb. 
Groep: 
1-2 B   Lou                                 1-2 C   Livia 
1-2 D   Sam en Liv                    1-2 E    Lexie 
3 A       Aafke                             3 B       Bas 
5 A       Mikey                            5 C       Raf 
6 A       Elias                               6 B       Antonina 
6 C       Senna                            7 A       Krijn en Rose 
7 B       Demy en Xam               
8 A       Daan, Sophie, Fien, Julian, Chemène en Luuk 
8 B       Diyana, Akemi en Josephine 



Voor nu, voor iedereen een goed weekend en een hele fijne voorjaarsvakantie. 
 
met vriendelijke groet, 
Hylke de Vries en Evert Jonker 
 
Warme truiendag!! 
Warmetruiendag lanceert morgen, 7 februari, de Wereld van Warmetruiendag. Terwijl 
Nederlanders massaal de straat op gaan voor klimaatrechtvaardigheid en welzijn in plaats 
van economische groei, schetst Warmetruiendag haalbare plannen voor een schone 

toekomst. Dag kolen en gas, hallo 
energiebesparing! 
Dus gaat de verwarming in de school 
een graadje lager en proberen we ons 
steentje bij te dragen v.w.b. energiebesparing. Ook proberen we 
er op te letten dat de deuren, in deze periode van kou, niet 
zomaar open staan. Zullen we hier met zijn allen eens op gaan 

letten, ouders, leerlingen en personeel van de Bavinck? 
 
Kinderkracht 
Zoekt u voor uw kind een beetje extra ondersteuning op het gebied van de sociale en/of emotionele ontwikkeling? 

Op het gebied van zelfvertrouwen, eigenwaarde of weerbaarheid? Of gunt u uw kind wat meer 
rust en aandacht, in de klas of bijvoorbeeld bij het slapen gaan?  
Op de Bavinck school biedt Annette Hoek, van de coachings- en trainings praktijk Kinderkracht, 
een laagdrempelige en tegelijk zeer effectieve vorm van ondersteuning. Voor meer informatie 
zie bijgaande bijlagen. 
 
 

 
MR update nieuwbrief school nav vergadering 13 januari 2020  
De MR is voortvarend begonnen in 2020 met twee nieuwe leden: juf Ellen (P-lid) en Laura Pielage (O-lid). Peter 
Meijer heeft afscheid genomen na ruim 3 jaar betrokken te zijn geweest als MR-lid. We willen Peter dan ook hartelijk 
danken voor al zijn inzet! Er wordt gewerkt aan een nieuwe, meer leesbare schoolfolder. 
Ook zijn we van start gegaan met het opstellen van een sponsorplan om te kijken of we (aanvullende) schoolwensen 
op een andere wijze kunnen invullen. Hierover later meer! Naast het sponsoronderwerp hebben we vorig jaar als 
MR een drietal andere focuspunten geformuleerd voor dit jaar: werkverdelingsplan, HR (werving en behoud 
personeel) en het verkeer rondom school. Naast de reguliere MR-onderwerpen, zijn dit zaken waarvan we vinden 
dat we daar extra aandacht aan moeten besteden. De fusie tot TWijs van beide schoolbesturen (Salomo en St. Bavo) 
heeft veel aandacht gevergd van het Salomo bestuur. Daar werden we over bijgepraat door GMR-lid Pieter Aarts. 
GMR staat voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR heeft ‘instemmings- en adviesrecht’ voor 
bestuurlijke beleid van de overkoepelende stichting i.p.v. op schoolniveau). Zoals eerder in de update is aangegeven, 
is tot het einde van dit schooljaar een tijdelijke (overgangs) GMR actief. Vanaf het nieuwe schooljaar zal deze 
vervangen worden door de nieuwe GMR. 
Groeten Linda 
 
Stagiares stellen zich voor: 
 
Hoi! Mijn naam is Merel Hulsbosch, ik ben 20 jaar oud en ik kom stagelopen in groep 1-2 
A bij juf Milou. Ik studeer aan de Pabo, dus ik hoop later zelf ook juf te worden! Ik ben er 
elke donderdag, om een handje te helpen en veel te gaan leren van juf Milou. Ik ben erg 
energiek en ik houd ervan om tijd door te brengen met mijn vrienden en vriendinnen. 
Daarnaast doe ik een vrij bijzondere sport die maar weinig mensen kennen; winterguard. 
Een super leuke sport waarbij er gebruik gemaakt wordt van vlaggen en dans.  
Ik heb er enorm veel zin in en ik kom met iedereen  
kennismaken op mijn eerste stagedag; 6 februari.  
Tot dan!  
 
 
 
 



Mijn naam is Claartje Schaap en vanaf 6 februari tot aan de zomervakantie zal ik op donderdag stage lopen in groep 
7b. Ik loop die stage in het kader van de pabo waar ik in februari ook mee zal beginnen. Hiervoor ben ik tien jaar 
werkzaam geweest als jurist en heb ik verschillende functies gehad, als laatste bij de rechtbank Amsterdam. Maar nu 
heb ik dus besloten dat het tijd is voor iets nieuws en ga ik me laten omscholen!  
Ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen van 6, 4 en bijna 1 jaar in de Planetenwijk. In mijn vrije tijd ga ik 
graag met mijn gezin en/of vrienden op stap. Ook lees ik graag een boek of knutsel ik iets en probeer ik regelmatig te 
sporten.  
Mocht u meer willen weten, dan kunt u altijd een mailtje sturen of mij op donderdag even aanspreken.  
 
Ik ben Arline Visser (30 jaar) en ik woon samen met mijn vriend, hond en (de helft van de week) mijn stiefzoon in 
Alphen aan den Rijn. Om het weekend hebben wij ook onze pleegdochter te logeren. In mijn vrije tijd ben ik graag 
bezig met muziek (voornamelijk zingen) of wandelen met mijn hond.  
Ik werk 2 dagen op een andere basisschool als leraarondersteuner, maar omdat ik graag mijn eigen groep wil kunnen 
draaien, ben ik dit jaar begonnen aan de Flexibele PABO in Leiden. Deze week ben ik begonnen met mijn stage in 
groep 1/2 C en hier blijf ik tot het einde van het schooljaar.  
 
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Vanaf heden ben ik bij de Bavinckschool gestart als zij-instromer van de 

Pabo. Ik ga als leerkracht beginnen in groep 3A. Mijn naam is Anna Niesten, ik ben 33 
jaar en woon al mijn hele leven in Haarlem.  
Ongeveer acht jaar geleden heb ik mijn studie sociaal pedagogisch hulpverlener 
afgerond. Daaropvolgend heb ik in de jeugdpsychiatrie gewerkt. Eerst op een kliniek 
voor jongeren met een angst- of dwangstoornis en het afgelopen jaar als ambulant 
begeleider. In het afgelopen jaar miste ik collega’s en merkte ik dat ik toe was aan een 
nieuwe uitdaging. Na nadenken, oriënteren en gesprekken met anderen, ben ik bij het 
traject van zij-instroom in het onderwijs terecht gekomen. Ik heb er erg veel zin in!  
 
 
 


