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DATA / ACTIVITEITEN
November
8
Bezoek Frans Halsmuseum, gr. 5
11
Sint Maarten
14
Lootjes trekken, gr. 5 t/m 8
15
Inloopochtend kleuters 8.20-8.45 uur
16
Aankomst Sinterklaas

Wiscollect
van start!

JARIGEN
1 t/m 20 november
Groepen
1-2 D Hugo
3A
Floris
4A
Jip
4B
Jim en Jaimy-Lee
6A
Adnan, Jens, Jeroen, Macy en Robine
6B
Amélie en Joep
6C
Max en Michèle
8A
Maura, Kate en Jamie

Beste ouders,
Natuurlijk staat deze week in het teken van de onderwijsstaking. Gisteren was de school dicht en is er een grote
delegatie van het personeel naar de manifestatie op de Dam in
Amsterdam geweest. Of het staken op korte termijn iets gaat
opleveren, gaan we deze week ook horen. In de Tweede Kamer staat
de onderwijsbegroting op de agenda.
Als we de informatie daarover horen, zal er weinig veranderen en
komen er nog geen structurele bijdragen bij voor beter onderwijs. Dat
is een tegenvaller en je vraagt je als schoolleiding dan af, of men het op
het ministerie wel snapt ?
"Het water staat ons echt tot aan de lippen." Ook deze week is dat
weer merkbaar. de eerste "griepgolf" is op ons afgekomen en die
zorgde er voor dat zowel vorige als deze week leerkrachten afwezig
waren en zijn. Het is nog opgelost met invallers uit de invalpool en collega's die extra willen werken en ook kunnen
werken, maar zoals al eerder aangegeven is dat niet altijd mogelijk.
Dat kan dus betekenen dat er klassen naar huis moeten worden gestuurd in de komende periode. Opdelen is niet
altijd een optie, omdat er ook een aantal groepen en leerkrachten is die echt niet nog meer belast kan worden. En
dan komen we weer bij het punt waar het juist allemaal om blijft gaan ! De kwaliteit van het onderwijs is in het
geding. Het blijft dus heel zorgelijk.
Een ander aandachtspunt is het contact met leerkrachten. Natuurlijk is de mail of "social schools" een makkelijk
medium om te gebruiken. We willen u echter wel attenderen op de reactietijd en de werktijd. Leerkrachten kunnen
niet de gehele dag op de mail kijken en er is ook vanuit de schoolleiding afgesproken en geadviseerd dat er niet in de
avonduren of weekenden gereageerd mag worden om zo de belasting en de werktijd of werkdruk te beschermen.

f

Natuurlijk zijn er ook leuke dingen op school. Vorige week werden 3 jubilarissen, waaronder ook mijn persoon,
verrast en uitbundig in het zonnetje gezet vanwege hun onderwijsjubileum. Mogelijk heeft u daar ook iets van in het
Haarlems dagblad gelezen en anders kunt u het artikel nog op het prikboord bij de keuken zien.
wij hebben genoten van de festiviteiten en dan realiseer je je ook, dat het onderwijs wel gewoon leuk is en blijft en
dat het fijn is om met kinderen te mogen werken.
Tot zover de mededelingen voor deze aflevering. Wij wensen u allemaal een goed weekend en veel plezier met Sint
Maarten.
met vriendelijke groet,
Hylke de Vries en Evert Jonker.

90 jaar onderwijservaring!
Vorige week donderdag hebben wij 3 jubilarissen in het zonnetje gezet op
ons schoolplein. Met zijn drietjes hebben ze maar liefst 90 jaar
onderwijservaring.
Evert Jonker
40 jaar in het onderwijs
Annette Heermans
25 jaar in het onderwijs
Bianca Koomen
25 jaar in het onderwijs
Het werd een echt feestje op het plein! Ze werden toegesproken door
leerlingen, krijgen van hen een pluim, een bos bloemen én werden
toegezongen met een speciaal ontworpen lied. De begeleiding was door 4 leerkrachten, opgeleid door juf Bianca, op
gitaar. Wat een feest!!
Oproep ouderorkest kerst
Donderdag 19 december zullen we in de kerk weer twee kerstdiensten door en voor de kinderen organiseren. We
zijn als kerstcommissie op zoek naar muzikale ouders die
onze kerstliedjes willen ondersteunen tijdens de viering.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan mag u dat doorgeven aan
Bianca Koomen.
(bianca.koomen@salomoscholen.nl)

Hulp ouders gevraagd
De tijd van feestelijkheden komt er weer aan: Sinterklaas en Kerstmis! Natuurlijk zijn wij al volop bezig om er voor te
zorgen dat de school in deze tijd weer prachtig versierd gaat worden. Achter de schermen wordt er al hard
gewerkt/geknutseld aan de prachtigste creaties! Om dit allemaal op te hangen/neer te zetten hebben we uw hulp
nodig. Op onderstaande dagen gaan wij aan de slag in de school, altijd gezellige avonden!
Het zou fijn zijn als wij wat hulp van ouders hierbij zouden krijgen.
15 november 2019 19:30 uur

school versieren voor de Sint.

4 december 2019 19:30 uur school versieren voor de visite van de Sint.
6 december 2019 19:30 uur school versieren voor de Kerst.
Aanmelden kunt u via de mail or@bavinckschool.nl of even melden bij de
administratie (administratie@bavinckschool.nl)
Wiscollect
Zoals u waarschijnlijk al gezien hebt, is Wiscollect deze middag geactiveerd. De eerste factuur is
de deur uit en betreft de bijdrage voor de OR ( € 24,-) en het schoolreisjesgeld ( € 31,-) voor het
huidige schooljaar. Meer informatie vindt in de bijlage bij dit schoolnieuws. Voor diegenen die
het geld al meteen hebben overgemaakt: dank voor de snelle actie!!

Centrum voor Jeugd en gezin
Op onze school denken CJG-coach Bregje Spee, Suat Kilic en Jeugdverpleegkundige Marianne van de Wijden graag
met u mee over oplossingen v.w.b. vragen over opvoeden en opgroeien. U bent van harte welkom op:
Woensdag 13 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 13 mie om 08.30 uur.
Kan uw vraag niet wachten? Dan kunt u ook altijd bellen met onderstaande nummers.
CJG Haarlem: 088-995 8484 www.cjghaarlem.nl
GGD
: 073-7891777
Sportfever
In de Kerstvakantie organiseert Sportfever div. activiteiten. Voor meer informatie verwijs ik u naar bijgaande flyer
van Sportfever.

