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Zomerfeest    

 
 
Op vrijdag 12 juli organiseert de 
ouderraad voor de hele school 
een groot Zomerfeest!   
In de middag zullen er allerlei 
spelletjes gedaan worden, de 
school wordt feestelijk versierd, 
er zijn optredens van het 
schoolkoor, er is een dj en een 
loterij én de finale van de 
`Bavinck got Talentshow’ zal 
die middag plaats vinden. Om 
de feestvreugde te vergroten 
zal het zomerfeest in het teken 
staan van `Hawaii’, en 
verkleden hoort daar natuurlijk 
bij. Naast de winnaar van 
`Bavinck got Talent’ zal ook de 
leukst verklede aanwezige een 
prijsje ontvangen.   
Voorafgaand aan het 
zomerfeest zullen er kaarten 
verkocht worden. Met deze 
kaarten kunnen de leerlingen 
spelletjes doen en een ijsje en 
wat te snoepen halen. Tijdens 
het feest zelf zijn er loten te 
koop voor de loterijen en zullen 
er voor ouders en kinderen wat 
kleine versnaperingen verkocht 
worden. De opbrengst van dit 
zomerfeest zal ten goede 
komen aan de verdere 
activiteiten van de ouderraad, 
zoals het kerstfeest en andere 
vieringen.   
Het belooft een feestelijk 
geheel te worden en wij hopen 
dat de leerlingen en hun ouders 
allemaal aanwezig kunnen zijn. 
Het feest start om 14 uur en 
duurt tot 18.00 uur. Mocht u die 
middag vrij kunnen en willen 
nemen, dan bent u natuurlijk al 
vanaf 14 uur welkom. Dit geldt 
zeker voor hulpouders: de 
ouderraad kan nog wat hulp 
gebruiken bij de spelletjes. U 
kunt zich daarvoor opgeven 
vanaf 3 juni. De lijsten hangen 
dan weer op de klapdeuren in 
de hal.   
Uiteraard zijn de leerkrachten 
ook aanwezig. Tot 15.15 
nemen zij de kinderen onder 
hun hoede, maar mocht u 

eerder met uw kind aan de 
spelletjes deel kunnen en willen 
nemen, meldt u haar of hem 
dan even bij de leerkracht af, 
dan weten wij welke leerlingen 
we aan hun ouders hebben 
overgedragen. Dit geldt 
natuurlijk ook als u uw kind pas 
om 15.15 uur op haalt. Hopelijk 
kunt u dan nog even blijven en 
meegenieten van het 
zomerfeest!  
 
Slimme moeder  

 
We hopen dat alle moeders  
flink verwend zijn op 
moederdag. De kinderen 
hebben in elk geval vol 
overgave gewerkt aan hun 
presentjes, gedichtjes en soms 
ook aan het decoreren van het 
inpakpapier.  
De kinderen van groep 6 
hadden een “To do list “ 
gemaakt. Bij navraag hoe 
mama het cadeautje vond, 
vertelde een meisje dat haar 
moeder op de lijst allemaal 
karweitjes voor haar had 
opgeschreven……Dat was 
natuurlijk niet helemaal de 
bedoeling, maar wel listig! 
Heeft u ook een bijzondere 
moederdagervaring en wilt u dit 
delen? Meldt u dat dan even bij 
de leerkracht van uw kind. Leuk 
voor in de volgende 
Nieuwsbrief. 
 
Zuiderburen op bezoek 
Op 20 mei as. zal een groepje  
Belgische collegae onze school 
bezoeken. Zij willen graag meer 
weten over het onderwijs zoals 
dat in Nederland wordt 
gegeven. Het kan alleen maar 
verrijkend zijn om kennis  en 
ervaringen met elkaar te delen. 
 
Kent u iemand die…. 
Voor het volgende schooljaar 
zijn we naarstig op zoek naar 

een nieuwe collega die op de 
donderdag en vrijdag met juf 
Saskia samen aan het roer 
gaat staan van groep 5.  
De krapte op de arbeidsmarkt 
is dusdanig groot, dat het 
vinden van een nieuwe collega 
niet bepaald gemakkelijk is. 
Vandaar de bovenstaande 
vraag. Kent u iemand met een 
onderwijsbevoegdheid die ons 
team zou willen versterken, laat 
het ons dan weten! 
 
Sponsorloop 
Wat hebben de kinderen veel 
geld bij elkaar gelopen! In een 
woord geweldig! 
De opbrengst is tot nu toe 
2449,00 Euro. Nog steeds komt 
er geld binnen. Op zo’n manier 
wordt de klimmuur hoger en 
hoger. Bedankt voor alle hulp 
hierbij. 
 
 
 
 
Crowdfunding 
De moeder van Kenji uit groep 
2 heeft een kinderboek 
geschreven en wil dit in eigen 
beheer uitgeven. Hiervoor is ze 
een crowdfundingactie  
begonnen. U kunt er meer over 
lezen op 
www.voordekunst.nl/projecten/
8107 
 
Strandsportdagen  

 
De groepen 3,4 en 5 zullen op 
woensdagochtend 22 mei hun 
sportieve acties kunnen 
vertonen op het strand.  Op de 
donderdagochtend daarna zijn 
de groepen 6, 7 en 8 aan de 
beurt.  
Voor beide dagen is er nog veel 
begeleiding nodig bij de 
spelletjes. U kunt intekenen op 
de lijst in de hal van de school. 
De bovenbouw heeft op 
donderdagmiddag gewoon 
school. Er kan door de kinderen 
van de groepen 6, 7 en 8 naar 
behoefte gratis worden 
overgebleven. 
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Daar wordt naar uitgekeken! 
Plannen worden gesmeed, 
kamerindelingen gemaakt, 
eindelijk is het bijna zover. 
KAMP. De kinderen van groep 
8 gaan dit jaar naar 
Summercamp in Heino. Luieren 
is er niet bij. Er wordt 
geklommen, er wordt kano 
gevaren, er is een GPS-
wandeltocht, een nachtspel en 
als slagroom op de taart ook 
nog een bezoek aan Ponypark 
Slagharen. Op 27, 28 en 29 
mei gaat het festijn 
plaatsvinden. We wensen ze 
heerlijke Summercamp dagen 
toe! 
 
Gezocht  

 
Voor het volgende schooljaar is 
er nog plaats voor enkele 
overblijfouders. Als u zich snel 
aanmeldt, kunt u nog 
deelnemen aan de cursus die 
daaraan verbonden is. 
Hebt u tijd en lijkt het u leuk, 
schroom niet! U kunt zich 
aanmelden bij juf Christa. 
 
Goed nieuws 
Meester Gerrit heeft te horen 
gekregen dat de behandelingen 
in het ziekenhuis goed zijn 
aangeslagen. Dat geeft de 
burger moed en is alleen maar 
goed voor het verdere herstel. 
We zijn ontzettend blij voor 
hem. Een felicitatie waard!!! 
 
CITO 
Net voor de meivakantie 
hebben de kinderen van groep 
8 zich ingespannen om de 
eindtoets van CITO zo goed 
mogelijk te maken. Dat was 
reuze spannend, stressvol (ook 
al is het basisschooladvies al 
gegeven en heeft de eindtoets 
daarop geen negatieve 
invloed) maar ook een beetje 
fijn, de laatste Cito-toets op de 
Bavinckschool. 
De uitslag liet even op zich 
wachten, maar is nu binnen. De 
kinderen hebben het supergoed 
gedaan en we zijn natuurlijk 
trots op ze. Iedereen heeft 
zijn/haar best gedaan en kan 
met opgeheven hoofd de grote 
stap naar de middelbare school 

maken. Daar worden ze vast 
met open armen ontvangen. 
 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep 7. 
 
Agenda 
-Wo 22-5: Strandsportdag gr. 
3,4,5. We reizen met de tram. 
Vertrek: 8.30 uur.        
Terugkomst ongeveer: 12.00 
uur 
-Do 23-5: Strandsportdag gr. 
6,7,8. Reis als bovenstaand. Er 
kan gratis worden 
overgebleven door deze 
groepen. ‘s Middags is er 
gewoon les. 
-Kamp groep 8 van 27 t/m 29 
mei 
-Do 30-5 en vr 31-5 
Hemelvaart. De kinderen zijn 
vrij. 

 
 
Het team van de 
Bavinckschool wenst u 
een fijn weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


