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Beste ouders, 
 

Ondertussen zijn we de voorjaarsvakantie al weer behoorlijk vergeten. Voor een deel heeft dat te maken met de 
perikelen rondom het coronavirus en daarnaast zijn we weer twee weken aan het werk. 
wat betreft het coronavirus, moeten we helaas constateren dat na een periode van afwachten,  de eerste 
besmettingsverschijnselen  nu ook in Nederland en de provincie geconstateerd zijn. Via onze informatiesite gaan wij 
u  daarom de komende periode op de hoogte houden. 
 

Deze week hoorden we enkele reacties van ouders en was men de mening toegedaan 
dat het wel serieus karakter kreeg met twee updates kort op de eerste informatie. 
Dat is natuurlijk waar, maar wij hopen u nu even niet meer te bestoken met aanvullingen. Wij volgen echter de 
informatie van de GGD in onze regio en daar staat men in direct contact met het RIVM. Wanneer er een nieuwe 
mailing bij ons binnenkomt, is het belangrijk om de informatie met u te delen. 
 

In de periode die achter ons ligt en de afgelopen week is ook de griep nog steeds een terugkerende 
"plaaggeest". Naast veel van de leerlingen, zijn er ook weer een aantal collega's die te maken 
hebben gekregen met de griep.  Wij wensen iedereen natuurlijk beterschap! 
 

 
2020 is een lustrumjaar voor onze school. Misschien heeft u er al iets van gehoord of heeft u 
het gelezen in de jaarkalender. 
In mei van dit jaar vieren we met elkaar het 90 jarig bestaan van de school. Binnenkort komt 
daar meer informatie over, maar noteert u vast een feestweek van 11 t/m 15 mei. 
 

 
Sponsors/Donateurs Gezocht 
Omdat een feestweek niet zo maar gerealiseerd is, zijn wij op zoek naar ouders en/of bedrijven die 
onze feestweek willen sponsoren of een donatie willen doen in de vorm van een financiële bijdrage, 
een dienst of cadeau. Ook daar komt binnenkort meer informatie over, maar kent u iemand of bent 
u zelf die sponsor, dan willen wij u  vragen u aan te melden bij de administratie of de directie. 
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Voorlees- 
Kampioen!  
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DATA / ACTIVITEITEN 
Maart 
6       Inloopochtend gr. 1-2  08.20 – 08.45 
17     Excursie gr. 8,  Filmschuur- Holland Animation  
                                                           Festival 
18     Studiedag, leerlingen vrij! 
19     Excursie gr. 7,  Filmschuur- Holland Animation  
                                                           Festival 
         Kangoeroe Wiskundewedstrijd gr. 3-8 
April 
1       Inloopochtend gr. 1-2  08.0 – 08.45 
2       Theoretisch verkeersexamen gr. 7 
9       Paasontbijt 
10 t/m 13   Paasvakantie, leerlingen vrij! 
15-16   Eindtoets groep 8 
17      Koningsspelen 

JARIGEN 
1 mrt.  t/m  19 mrt. 
Groep: 
1-2 B:  Maksim 
1-2 C: Silke 
1-2 D: Stijn 
1-2 E:  Siep en Fleur 
3 B     Annamay en Hannah 
4 A     Christoph 
4 B     Nadia 
5 B     Maas 
5 C     Renske, Sem en Daan 
6 B     Luuk, Janneke en Fjor 
7 A     Madelief 
7 B     Jesse 
8 A     Joris en Floor 
 



Ouderraad  - Hulp gezocht 
De ouderraad is binnen de Bavinckschool een hele belangrijke hulpgroep. Veel feesten en activiteiten worden door 
deze enthousiaste groep ouders georganiseerd en gerealiseerd. 
Maar de ouderraad kan het niet allemaal alleen. Vooral bij grote activiteiten, zoals versieractiviteiten en de 
afscheidsavonden is de ouderraad op zoek naar ouders die zo af en toe willen helpen en bijvoorbeeld willen 
"klussen" 
Het is dus niet de bedoeling dat ouders het hele jaar moeten meewerken met de ouderraad, 
maar alleen bij de grote acties.  
Laat u deze belangrijke hulp en ondersteuningsgroep niet in de steek en meld u aan in dit 
jubileumjaar voor een "handje hulp" bij OR@Bavinckschool.nl 
U kunt uw opgave ook bij de administratie doorgeven of de directie.  
 
Voorleeskampioen Frederique Pel   

Onze voorleeskampioen van de Bavinckschool is enkele weken terug ook 
voorleeskampioen van Zuid Kennemerland geworden. 
Dit betekent dat zij nu ook mag gaan meedoen met de  grote finale van de 
provincie. Wanneer dat is, weten wij nu nog niet, maar wij wensen haar alvast 
ontzettend veel succes en hopen natuurlijk dat zij hier ook ver mag komen en 
misschien wel een kans maakt op de eerste plek. Want wij vinden onze 
Frederique, uit groep 7B, natuurlijk de allerbeste !!!    
   
 

 met vriendelijke groet, 

  

 Evert Jonker 

 directeur  
 
 
 

 
Vragenuurtje op school! 
‘Samen sterk in  opgroeien en opvoeden!’ 

Op 11 maart zit er weer een opvoedprofessional voor u klaar in het eerste 
kamertje van de linker gang. Tussen 8:30-9:30 uur kunt u binnenlopen als u een 
vraag heeft over de opvoeding en/of het welzijn van uw 
kind.  

De opvoedprofessional kan met u meedenken. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. Is de 
vraag wat uitgebreider dan krijgt u informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning voor 
u.    
Dit vragenuurtje is een samenwerking van de GGD & Centrum Jeugd en Gezin, in 
overeenstemming met de schoolleiding.   
Loop gerust even binnen!  
 
Raamschilderingen 

 
Wat zien de ramen van de dependance er prachtig uit! 
Je krijgt gewoon zin in het voorjaar met al die vrolijke kleuren en 
voorstellingen. 
De kleuters en ook hun ouders genieten ervan .Alle ouders die hebben 
geholpen met de schildering heel hartelijk bedankt! 
 
 
 
 
 

 
Bijlage: Nieuwsbrief Bavinck KinderKracht Club 

In groep 3: 
In plaats 
van 
handen 
geven… 


