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Beste ouders, 
 

Vorige week donderdag was de afsluiting van de 
Sinterklaas periode met het bezoek van de Sint en zijn 
Pieten. Als u het schoolnieuws in de mailbox krijgt, is dit al weer verleden tijd en is de school al in kerstsfeer. De 
ouderraad heeft in de school weer hard gewerkt en de school ziet er sfeervol uit. Namens iedereen willen wij de 
ouderraad en hulpouders hartelijk bedanken voor alle activiteiten in deze decembermaand. 

We kunnen terugkijken op een gezellige Sintperiode. Regelmatig heeft u daar via de 
berichten uit de groep van uw kind(eren) het één en ander van meegekregen.  
We gaan nu richting het einde van 2019 en voor de school wordt dit afgesloten met de 
viering van het kerstfeest en voorafgaand een periode van 2 weken waarin wordt 
stilgestaan bij deze viering. 
Daarna is het vakantie en kan iedereen even bijkomen en nieuwe energie opdoen.  
In de afgelopen twee weken hebben we ook weer te maken gehad met zieke collega's. 
Gelukkig was het vaak kort, maar Juf Annemarie van groep 4a, kon pas weer 
beginnen  op de dag dat de Sint bij ons op bezoek kwam. Zij werkt nog even halve 
dagen en we hopen dat dit goed gaat en zij snel weer de hele dag kan werken. Onze 
conciërge is nog steeds afwezig. 
Ten slotte wil ik u wijzen op de bijlage uit de schoolgids over beeld-  en geluidsopnames. 
Met het oog op de kerstactiviteiten plaatsen we deze informatie in het schoolnieuws en 
willen wij u er op attent maken dat het eigenlijk niet zo moeilijk is en de 

verantwoordelijkheid vooral bij u als ouder ligt. 
Ook wil ik u vragen om het stukje over een tijdelijke conciërge  te lezen en mee te willen denken.     
Wij wensen u voor de komende weken veel plezier bij alle vieringen     
 

met vriendelijke groet, 
 

Hylke de Vries  en Evert Jonker,  
directie Dr. H. Bavinckschool  
 
Gezocht Inval Conciërge 
In de vorige aflevering van het schoolnieuws hebben wij u al geïnformeerd over de afwezigheid van Dan Mulder, 
onze conciërge. 
In dat bericht informeerden wij u, dat we voorlopig geen betaalde conciërge mochten inhuren. Informatie bij het 
Bestuurskantoor van onze organisatie heeft duidelijk gemaakt, dat wij na 1 maand al een betaalde kracht mogen 
aantrekken. In tegenstelling tot het bericht in het vorige schoolnieuws zoeken wij dus tijdelijk: een conciërge/ 
technische ondersteuner voor 2 dagen tegen betaling. 
Helpt u ons mee zoeken ? 
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DATA / ACTIVITEITEN 
December 
13       Foute Kersttruiendag 
19       09.00 – 12.00  Kerstviering in kerk 
           ’s Middags alle leerlingen vrij! 
            17.30 – 19.00   Kerstdiner gr. 1 t/m 4 
            17.45 – 19.00   Kerstdiner gr. 5 t/m 8 
            17.30 – 19.15   Hapjes /drankjes op het  
                                                                            schoolplein! 
            19.00 uur Kerst Samenzang schoolplein 
20        Leerlingen om 12.00 uur vrij! 
23 dec. t/m 3 jan. KERSTVAKANTIE 
 
 

JARIGEN 
29 nov t/m 18 dec. 
Groepen 
1-2 A   James, Florine        1-2 B   Senna 
1-2 C   Kick                           1-2 D   Piotr 
3 A      Eline, Tim    3 B      Dewi, Euan 
4 A      Daan     4 B      Dusty, Doortje, Bram 
5 B      Bram, Kivelly    5 C      Tygo 
6 A      Chloë                   6 B      Daan, Maite 
6 C      Luc, Lara                   7 A      Feline 
7B       Damien, Fréderique 
8 B      Damian, Tjalle     
 
   



De Typetuin 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt 
voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 
1 januari en ontvang extra voordeel.  Meer informatie in de bijlage bij dit schoolnieuws. 
 
 
Verkeerschaos 
Nu het weer het af en toe laat afweten, regen/wind en wellicht nog wel sneeuw in de toekomst, wordt het verkeer 

rondom school soms een beetje chaotisch. We begrijpen dat dan méér ouders met de auto 
hun kind(eren) naar school willen brengen, maar we verzoeken u toch om als het enigszins 
mogelijk is, dit lopend of per fiets te doen. De straten rondom school zijn al smal en het wordt 
er niet veiliger op. Ook nu er voorlopig de komende tijd werkzaamheden in de buurt, van de 
gemeente, bezig zijn, is het nog lastiger manoeuvreren met de auto’s. We hopen dat u 
gehoor aan deze oproep wilt geven!  

 
 
Vernieuwen speeltoestellen schoolplein 
Sinds vandaag wordt er gewerkt op ons grote schoolplein. Het grote speeltoestel en het draai-element, zijn 
afgeschreven en worden vervangen door nieuwe toestellen. Voor het grote toestel wordt er een zelfde formaat 
teruggeplaatst en voor het draaitoestel komt een duikelrek in de plaats. Nog even geduld dus, maar dan kan er weer 
naar hartenlust gespeeld worden! 
 
 
DEZE KERSTVAKANTIE IS DE MUSICAL4DAAGSE TERUG IN HAARLEM; WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN!  
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze kerstvakantie komt de Musical4daagse 
weer terug naar de Stadsschouwburg en Philharmonie in Haarlem. Maak een musical in 4 dagen voor een echt 
publiek. Geen ervaring nodig.  
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen. 
Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in de Philharmonie in Haarlem  
Voor wie?  
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich 
aanmelden voor de Musical4daagse.  
Goed om te weten  
27 december t/m 30 december | 09:00 tot 14:00  
2 januari t/m 5 januari | 09:00 tot 14:00  
Inschrijven kan tot 13 december via de website: www.musical4daagse.nl. Let op, er is maar beperkt plaats!  
Kosten voor 4 dagen: €137,95  
Meer informatie: Website: www.musical4daagse.nl Email: info@musical4daagse.nl  
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc  
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