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Beste ouders, 
 
Wat ziet de school er weer prachtig uit........ In de hal een echte 
pepernotenbakkerij met oven en verder is het ook weer erg leuk. 
De strooipieten zijn gisteren al langs geweest en dus is de periode van Sint en 
kerst nu echt begonnen. Ook denkt de Bavinckschool mee en zo waren er 
"roetveeg strooipieten" op bezoek. 
 
Nu de school door alle Sintversieringen best wel vol staat en de ruimte 
beperkt is, willen wij alle ouders vragen even attent te zijn, om alleen 
wanneer het echt nodig is, mee te lopen naar de klas van uw kind vanaf groep 
3. 
 
Jammer genoeg hebben we deze weken ook weer een aantal zieke leerlingen 
gehad en zijn er ook leerkrachten afwezig door ziekte. Sommige collega's 
waren kort afwezig, maar er zijn ook twee collega's al wat langer afwezig. 

Juf Annemarie van groep 4a is door een luchtweginfectie al 
twee weken afwezig en Meester Dan, onze conciërge, heeft 
hartklachten. 
We hopen juf Annemarie weer spoedig te kunnen 
verwelkomen, maar wanneer Meester Dan weer kan beginnen, weten we nog niet. En waarschijnlijk 
zal hij dan eerst rustig en met halve dagen moeten beginnen. We willen iedereen beterschap wensen.  

 
Vanwege de afwezigheid van Meester Dan, de conciërge, zijn we op zoek naar een handige klusser (opa, oma, vader, 

moeder, buurman of buurvrouw) die ons tijdelijk vrijblijvend en gratis kan of wil helpen. We mogen 
namelijk ondersteunend personeel pas na  3 maanden  betaald vervangen. 
Wie weet er iemand ? 
 
Ten slotte nogmaals de herinnering.........Op dit moment kunnen zieke of afwezige collega's nog 

steeds vervangen worden , behalve onze conciërge dus ???. 
Maar het kan zomaar voorkomen dat er in de decembermaand  geen vervanging voor handen is en dan moeten we 
mogelijk ook groepen ......naar huis sturen of thuis laten. 
Het blijven dus in alle gevallen.... spannende tijden voor iedereen en " vol verwachting klopt ons hart"......een fijne 
Sintperiode voor iedereen.       
 
Een groet van de Directie. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
November 
26       Schoen zetten gr. 1 t/m 4 
27       Speurtocht gr. 5 t/m 8 en wat zou er in de 
            schoentjes zitten van gr. 1 t/m 4?   
December 
 5        Sinterklaasfeest! 
 6        Uitslaapochtend, inloop tot 09.30 uur! 
 6        School versieren voor de Kerst, 19.30 uur 
13       Foute Kersttruiendag 

JARIGEN 
21 t/m 28 november 
Groepen 
3 A    Liv en Stijn 
5 A    Ilse 
5 B     Fiene 
6 A     Sophiya, Erma,  
          Thomas en Reva 
     
 
   



School versierd 
Wat is de school weer prachtig versierd door de Ouderraad met hulp 

van ouders, iedereen die hieraan heeft meegewerkt: 
hartelijk dank voor jullie inzet!! 

De pepernotenoven wordt dagelijks bezocht en er wordt gekeken of de 
Pieten ’s nachts hieraan gewerkt hebben. De opdracht die de Pieten aan 
alle groepen van de school gegeven hebben , is het verzinnen van een 
pepernoot die nog niet bestaat. Sint gaat op 5 december de bedachte 

pepernoten proeven/bekijken/keuren en reikt dan de 
GOUDEN PEPERNOOT uit aan een groep. Dus bakken 
allemaal maar! 
 
 
 

Wiscollect 
Sinds de start met Wiscollect is, tot op heden, de helft van alle betalingen gedaan. Een goede start dus!  Veel ouders 
zijn tevreden over deze “nieuwe”, makkelijke manier van betalen. We hopen dan ook dat de rest van de betalingen 
ook snel zullen volgen. 
 
Voorschoolse opvang 
Sportfever heeft ook voorschoolse opvang op haar programma staan. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u 
meer informatie vinden op www.sportfever.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorleeswedstrijd Bavinckschool 2019  
 
Vandaag, donderdag 21 november was de finale van de Voorleeswedstrijd 2019 van onze school.  
Indy uit groep 8a, Fréderique uit groep 7b, Linde uit groep 7a en Joséphine uit groep 8b streden om de titel 
“Voorleeskampioen 2019” van de Bavinckschool.  
De rest van de leerlingen en de jury luisterden geboeid naar de grappige en soms ontroerende stukjes die 
meeslepend werden voorgelezen.  
De jury, bestaande uit onze eigen juf Wilma Wessel, meester Evert Jonker en Anneke Lissenberg van boekhandel 
Gilissen, had dan ook een hele zware taak om een winnaar te kiezen. Na lang wikken en wegen en verhitte discussies 
is de keuze uiteindelijk gevallen op …  

Fréderique uit groep 7b! 
 

Gefeliciteerd Fréderique en je mag door naar de regionale rondes begin volgend jaar.! 
 

http://www.sportfever.nl/
https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/

