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Geachte ouders, 
 
De eerste editie van het schoolnieuws in 2020 kunnen we 
natuurlijk niet beginnen zonder een nieuwjaarswens. 
Wij willen u allemaal nog een heel goed nieuwjaar toewensen en wij hopen dat het voor iedereen een bijzonder fijn, 
gelukkig en gezond jaar mag worden. 
 

Wij mogen dit schoolnieuws ook met heel mooi nieuws beginnen. Juf Joëlla is in blijde verwachting en 
zal begin juni haar eerste kind krijgen. Wij feliciteren de juf en haar man natuurlijk met dit geweldige 
nieuws en hopen dat alles goed mag gaan. 
Hoe de vervanging geregeld gaat worden, weten wij op dit moment nog niet. Wanneer er informatie 
over is, gaan wij dit uiteraard aan u melden. 
 

De eerste schoolweek van 2020 moesten wij helaas beginnen met een aantal afwezige leerkrachten. 
Juf Annemarie van groep 4a blijft last houden van hardnekkige klachten en mag voorlopig ook nog niet aan het werk 
van de bedrijfsarts. Zij vindt dat heel jammer, want ze mist de kinderen heel erg. Omdat het niet duidelijk is wanneer 
zij weer mag gaan werken, zijn wij nu op zoek naar een vaste invalkracht naast meester Robert.  
Ook Juf Sandra  van groep 3b kon deze week niet beginnen. Zij heeft tijdens de kerstvakantie al veel te maken gehad 
met een soort griep en dat blijkt een longontsteking te zijn. Wij hopen dat zij snel mag herstellen. Of Juf Sandra 
aanstaande  maandag weer kan beginnen weten wij op dit moment echter ook nog niet.   
Ten slotte moesten wij deze week ook juf Carla missen vanaf vandaag (donderdag). 
Wij willen alle zieken een spoedig herstel wensen en beterschap. 
 

Onze conciërge, Dan Mulder, is deze week wel weer begonnen. Hij is gestart met halve dagen en wij gaan volgende 
week kijken hoe dit verder kan worden opgebouwd. 
Maar wij zijn in ieder geval blij dat hij er weer is en dat het beter met hem gaat. 
Volgende week gaat Juf Larissa ook weer starten na haar zwangerschapsverlof. Fijn dat zij er ook weer is. 
 

Naast deze terugkeer van collega's, moeten wij u ook melden dat we afscheid moeten gaan nemen van een collega. 
Juf Suzanne van der Laan van groep 5c, heeft een nieuwe baan aangenomen waarin zij een nieuwe uitdaging ziet. 
Per 1 februari gaat zij starten op haar nieuwe school. Wij vinden het natuurlijk heel jammer dat zij weggaat, maar 
willen haar ook heel veel succes wensen. Gelukkig hebben wij al een vervanger voor haar kunnen aantrekken. 
Eveline Brugman gaat haar per 3 februari vervangen en gaat ook op de maandag en de dinsdag werken. Juf Eveline is 
een ervaren collega die enkele jaren op de Bosch en Hovenschool heeft gewerkt. Deze school maakt ook onderdeel 
uit van onze organisatie. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
 
Januari 
7 t/m 17    Toetsweken 
8 en 10       Luizencontrole 
23               Studiedag, leerlingen vrij! 
29                Inloopochtend kleuters 
Februari 
3 t/m 6       Inschrijving middengesprekken gr.1-7 
7                  Warme Truiendag / Rapport mee! 
10 t/m 13   Middengesprekken gr. 1-7 
14                Leerlingen om 12.00 uur vrij! 
17 t/m 21   VOORJAARSVAKANTIE 
 

JARIGEN 
9  t/m 23 jan. 
Groep: 
1-2 B   Eva                             1-2 E    Noes, Fiep en Ziva 
3 A      Ties, Lisa en Sofie     3 B      Florian en Velyan 
4 A      Jaylinn                        4 B       Lively 
5 A      Dewi                    6 B       Nesrien 
6 C      Evie                             7 A       Valerie en Roan  
7 B      Aimée                        8 A       Laurens 
8 B       Mare 
  
                     



Uiteraard wensen we haar veel succes in groep 5c en een fijne tijd op de Bavinckschool. 
   

Eind januari staat er weer een staking in het onderwijs op het programma. Hoe en wat de Bavinckschool daar mee 
gaat doen, is op dit moment nog niet bekend. De onderwijsbonden staan wel achter de staking, maar wij wachten op 
een standpunt van ons stichtingsbestuur. Wij hopen u volgende week meer informatie te kunnen geven of wij op 30 
en 31 januari dicht zijn. 
 

In dit schoolnieuws staat informatie over het boek wat één van onze ouders heeft geschreven. Het is een heel leuk 
boek en het geeft een inkijk in het dagelijks leven van moeders en de titel is: "Supermama's". 
 

Hiermee sluiten wij dit voorwoord af en wensen iedereen een goed weekend  
 

met vriendelijke groet, 
 

Directie 
Dr. H. Bavinckschool. 
 
 

Supermama's 

Vijftig ballen vangen én hooghouden. Klinkt als een Mission Impossible, toch? En dat is het 
eigenlijk ook.  
 

Vijftig ballen vangen en hooghouden zonder er ook maar eentje te laten vallen, lukt net zomin 
als elke dag gezond koken én de perfecte moeder zijn én de ideale partner of vriendin of zus of 
dochter of werknemer. Net zomin als élke dag sporten én yoga én werken én het op peil houden 
van een sociaal leven én ‘zen’ zijn én ook nog eens ene beetje aan jezelf toekomen én.. én… 
én…  Toch is dat wat wij mama’s proberen te doen, elke dag opnieuw. En we balen als het ons 
niet lukt.  
 

Oh, als moeders zelf hun eigen superkrachten eens zouden kunnen zien. Erkennen. Herkennen. 
Er trots op zijn, zonder alles maar af te doen als ‘normaal’ of ‘vanzelfsprekend’. En zonder dat ondermijnende gevoel 
van tekortschieten. Stel je voor. 
 

Mijn naam is Charlotte Beumer. Ik ben 39 jaar oud en single moeder van twee kuikens (8 en 5 jr.) En ik weet hoe het 
voelt om voortdurend perfectie na te streven en daar in te falen, omdat perfectie simpelweg niet bestaat.  
Ik heb een missie. En dat is vrouwen in het algemeen en moeders in het bijzonder vertellen dat ze goed genoeg zijn. 
Dat ze goed zijn zoals ze zijn. En eigenlijk nog veel meer dan dat.  
 

En dus schreef ik een boek. 
Sterker nog: ik schreef het boek dat ik zelf had willen lezen op de momenten dat ik het echt 
niet meer wist, uit slaapgebrek tegen mijn gordijnen stond te praten, dat mijn tranen hoog 
zaten, dat ik twijfelde aan alles en vooral aan mezelf.  
 

Het boek heet ‘Supermama’s, the true story’.  En het is voor mama's, maar ook voor papa's.  
Het is verkrijgbaar via mijn website: www.cooleboeken.nl, ofschiet me even aan op het 
schoolplein, dan neem ik er graag eentje voor je mee. De prijs is € 19.95. 

 

Verkeerschaos 
Nogmaals wijzen wij u er op dat het momenteel een verkeerschaos is (door werkzaamheden ) rondom de school, en 
dan vooral als de school begint of eindigt. Hoe lang dit gaat duren is momenteel niet geheel duidelijk. Ons is beloofd 
dat Handhaving e.e.a. in de gaten gaat houden tijdens de spitsuren.  Voor de veiligheid van iedereen en ter 

voorkoming van bekeuringen: kom  dus zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school! 

 
Gevonden voorwerpen / kleding 

Er is weer veel kleding e.d. blijven liggen in de Kerstvakantie. Alles is weer uitgestald in de hal 
van het hoofdgebouw. 
Mist uw kind iets, kom dan even kijken. Volgende week ligt alles nog in de hal, daarna wordt 
alles wat overgebleven is aan een goed doel geschonken. 
 
 

http://www.cooleboeken.nl/


 
  


