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DATA / ACTIVITEITEN
Oktober
17 , 18
Begingesprekken gr. 7
21 t/m 25 HERFSTVAKANTIE
28
STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ!
November
6
STAKINGSDAG ?????
8
Bezoek Frans Halsmuseum, gr. 5
11
Sint Maarten
14
lootjes trekken, gr. 5 t/m 8

Beste ouders,

Wis Collect!
Formulier
Inleveren!

JARIGEN
11 t/m t/m 31 oktober
Groepen
1-2 A Tess en Jamie
1-2 B
Fleur
1-2 D
Jindar
1-2 E
Burak
3B
Nino
4A
Alain en Nikki
5A
Aad en Marley
5B
Siebren
5C
Teun en Joy
6B
Luca
6C
Anne
7A
Suri, Jahnilo, Renzo en Linde
8A
Emma en Jessica
8B
Annika en Siham

Met het verschijnen van deze editie van het schoolnieuws is de eerste periode van het schooljaar al weer voorbij.
In alle groepen wordt er goed gewerkt en iedereen is gewend. Gelukkig hebben nog weinig zieken gehad en is het
ook op dit onderdeel nog redelijk rustig.
Helaas is de rust in onderwijsland nog niet terug. De informatie van Prinsjesdag is voor de onderwijsvakbonden
aanleiding om opnieuw een stakingsoproep te gaan doen.
De toezeggingen van de overheid om in te zetten op een kwaliteitsimpuls van het onderwijs worden niet omgezet in
daden.
Er zijn plannen om woensdag 6 november uit te roepen tot algemene stakingsdag van het onderwijs. de definitieve
beslissingen worden in de week van de herfstvakantie genomen door de vakbonden.
Mocht er opgeroepen worden om te gaan staken, dan zal de Bavinckschool daar ook aan meedoen. Wij willen u
daarom vragen om rekening te houden met een lesvrije dag op woensdag 6 november.
Wij wensen u een fijne herfstvakantie en hopelijk nog mooi weer.
met vriendelijke groet,
Evert Jonker
directeur
Spectrum
De afgelopen periode hebben wij in 't Spectrum gewerkt met het thema Tussen kunst & kids. Spectrumgroep 7/8
heeft in deze weken onderzoek gedaan naar diverse kunststijlen en kunstenaars. Vervolgens hebben wij een
kunsttentoonstelling gemaakt voor de héle school.
Het heet ‘Spectroonstelling’.
Vanaf dinsdag 29 oktober kan iedereen de tentoonstelling komen bekijken in de gangen van het hoofdgebouw. De
tentoonstelling zal een aantal weken in de school blijven hangen. Voor de klassen en leerkrachten hebben wij
speciale kunstkijkwijzers gemaakt. Zo kunnen de klassen onze tentoonstelling goed bekijken.
Uiteraard zouden wij het ook leuk vinden als ú een kijkje komt nemen naar onze tentoonstelling.
Vanaf 29 oktober kunt u de tentoonstelling samen met uw kind(eren) bekijken. Dit kan elke dag tot uiterlijk een half
uur na schooltijd. Het bekijken van de tentoonstelling is natuurlijk gratis. Wel zouden we het erg leuk vinden als u
iets wilt schrijven in ons gastenboek. Deze, en een plattegrond van de tentoonstelling, is te vinden tegenover het
Leerplein (lokaal naast de gymzaal). Tot dan!
Namens de Spectrumleerlingen uit groep 7/8, Sophie en Xam

f

Dagelijks jeugdfilm - en theater in de herfstvakantie in Verhalenhuis Haarlem
Reserveren en meer informatie: www.verhalenhuishaarlem.nl , 10% korting met kortingcode: bavinck10
Za. 19 okt. 19.00 uur (9+) Leatherback - Mirthe Dokter (€8,50)
Prijswinnend jeugdtheater over het redden van de zeeschildpadjes in Ghana
Zo. 20 okt. 15.00 uur (6+) Kijk ik zoek - Mirthe Dokter (€8,50)
Nederland gezien door de ogen van een jongetje die wegloopt uit een asielzoekerscentrum
Ma. 21 t/m vrij. 25 okt Knotje Spinnenwebbenwol - Marijke Kots (€8,50)
(dagelijks om 15.00 uur (4+) Herfstvoorstelling over Spiet het spinnetje die grote webben wil maken, maar niet denkt
aan een jaloerse andere spin.
Za. 26 okt. 15.00 uur ( 6+) Film: Turtle de ongelooflijke reis (€5,-)
De reis van een schildpadje in de voetsporen van haar voorouders, met de stem
van Georgina Verbaan
Zo. 27 okt. 15.00 uur (6+) Film: Het lied van de zee (€5,-)
Prachtig getekend sprookje over Saoirse die in een vuurtoren woont en zich net als
haar moeder aangetrokken voelt tot het woelende water.
Het Groot Haarlems Kinder Kerstkoor start weer na de herfstvakantie en daar
doen altijd veel kinderen van de Bavinck aan mee. Ook meespelen in de
kerstmusical behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie vindt u op de
poster en via www.verhalenhuishaarlem.nl.

Kinderboeken cadeau
Via een ouder (Petra) van onze school, zijn wij verblijd met een énorm
pakket nieuwe kinderboeken. Zij werkt bij een kinderboekenuitgeverij en
had, bij het opruimen van de kasten aldaar, eens aan de Bavinck gedacht.
Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee en we bedanken haar ook hartelijk!! De
boeken kunt u nu nog bewonderen in de vitrinekast in het hoofdgebouw,
maar binnenkort gaan ze de schoolbibliotheek in zodat de leerlingen weer
nieuw leesvoer hebben. Héél fijn!

Wiscollect !!!
Het toestemmingsformulier voor Wiscollect (zodat we facturen per mail naar
u kunnen sturen) is helaas door ong. 80 gezinnen nog niet ingeleverd. WILT U DIT ZO SNEL MOGELIJK DOEN!!
Ook als u geen toestemming geeft willen we graag het formulier terug met daarop uw antwoord!
Bijlage(s)
Bij deze nieuwsbrief vindt u de volgende bijlages:
 Boerderij Zorgvrij : Herfstvakantieactiviteiten/Beleef het van dichtbij
 Sportfever: sporten in de Herfstvakantie

