
Spreuk: Geniet nooit met mate. 
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Kamp groep 8 
Het hoogtepunt van groep 8, 
het langverwachte schoolkamp 
is intussen alweer gepasseerd. 
De kinderen hebben genoten 
en zijn met tassen vol bagage, 
ervaringen en verhalen veilig 
thuis gekomen. Niet alleen de 
kinderen hebben het naar hun 
zin gehad, ook de juffen!  
Wie kunnen er beter schrijven 
over drie dagen Heino, dan de 
kinderen van groep 8 zelf! Deze 
keer is de bijlage van de 
Nieuwsbrief helemaal 
gereserveerd voor de kinderen 
van groep 8. Gaat u er maar 
even voor zitten. 
 
Kleuters op het grofvuil? 

 
Wellicht een wat schokkende 
titel. Waar gaat dit over? 
Bent u uitgekeken op uw 
bankstel en staat het op de 
nominatie om afgevoerd te 
worden? Welnu, de juffen van 
de kleuters hebben dringend 
behoefte aan zitkussens. Bij 
navraag bleek dit niet voor 
henzelf te zijn, ,maar  voor de 
kinderen. Die kunnen er dan fijn 
mee spelen op het schoolplein. 
Hutten bouwen, springen, 
liggen in de zon en ga zo maar 
door. De kussens moeten wel 
gevuld zijn met een vaste 
schuimvulling (geen 
donsveren dus). Stof, leer, het 
maakt niets uit. Wanneer u iets 
hebt, geeft u het dan even door 
aan een van de kleuterjuffen. 
 
(Z)onderbroeken 
Het wensenlijstje van de 
kleuterjuffen ging lang niet 
alleen over de dringende 
behoefte aan kussens. Door 
onbedoelde behoefte in de 
broek, is er regelmatig behoefte 
aan een schone broek. Ook 
hier gaat het niet om de 
behoefte van de kleuterjuffen 
zelf, maar om die van de 
kinderen. Oude maillots, 
broeken en onderbroeken voor 

jongens en meisjes van 4 tot 7 
jaar. Als u iets van kleding hebt 
liggen voor de doelgroep, dan 
kunt u de juffen daar blij mee 
maken.  
En toch, een noodbroek voor 
de juffen is wellicht ook handig. 
Tijdens de gymles begaf de 
broek van een niet nader te 
noemen juf het, terwijl ze alleen 
maar even bukte……..Leeftijd: 
rond de 30. 
 
En het houdt maar niet op 

 
Tussen de kussenhutten en 
ligbedden door, mag er ook nog 
gestept en gefietst worden door 
de kleuters. Aangezien het 
materieel aan zware 
beproevingen wordt 
blootgesteld, is aanvulling van 
het wagenpark gewenst. 
Afgedankte fietsjes en steppen 
(het hoeft echt niet elektrisch) 
zijn van harte welkom. 
 
Vacatures 
Met ingang van 1 september 
2019 is er plaats voor twee 
nieuwe leden voor de 
Medezeggenschapsraad. Dit 
i.v.m. twee vrij te komen 
posities.  
Bent u iemand die: 
- Mee wil denken en praten  
  over het beleid van de  
  Bavinckschool. 
- De schakel kan zijn tussen   
  ouders en directie. 
 - Interesse heeft in het primair  
  onderwijs. 
- Iets kan toevoegen aan het   
  gesprek. 
- Bereid zijn om 4 of 5  
  vergaderingen per schooljaar  
  bij te wonen in de avonduren. 
- Tussendoor mee te denken  
  en/ of informeel overleg te  
  voeren. 
Wat biedt de MR? 

- De mogelijkheid tot inspraak  
  en advies m.b.t. veel zaken op  
  de school van uw kind. 
- Inzage in en kennis over  
  beleidsmatige en financiële  
  onderwerpen van de  
  Bavinckschool. 
 
Voor vragen, kunt u één van de 
MR-leden aanspreken. 
 
Wilt u de uitdaging aangaan, 
mail dan zo snel mogelijk uw 
motivatie en foto naar: 
OUDERSMR.BAVINCKDH@G
MAIL.COM 
 
 
 
 
 
Strandsportdagen 
We mogen terugkijken naar 
twee zeer geslaagde 
strandsportdagen. Onze gymjuf 
Mirjam had alles uit de kast 
getrokken om de kinderen in 
beweging te krijgen. Zelfs de 
zon verscheen op afspraak! 
Wat zeker gezegd moet worden 
is dat deze evenementen mede 
een succes zijn geworden door 
de hulp van enthousiaste 
ouders en zelfs ook een oma! 
Veel dank daarvoor! 
En de kinderen? Die hebben 
genoten. De tram kon op de 
terugweg niet zijn topsnelheid 
halen door de vele kilo’s zand 
in tassen, schoenen, 
broodtrommels….. 
 
Opbrengst sponsorloop 
Het geld bleef maar 
binnenstromen! Juf Christa is 
nu echter volledig uitgeteld. De 
sponsorloop heeft het 
fantastische bedrag van 
€2624,00 opgeleverd.  
Heeeel erg bedankt! 
 
Talent 

 
Ons hele schoolvolkje zit er vol 
mee. Soms bekend-, maar ook 
met onbekend talent. Wat is er 
nu leuker dan dat talent te laten 
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stralen!  Daarvoor is er iets 
bedacht.  
Voor de verhalenschrijvers is er 
een verhalenwedstrijd. Tijdens 
het Zomerfeest mogen 
finalisten met talenten op 
allerlei gebieden op het podium 
van “Bavinck got Talent”  laten 
zien wat ze kunnen. Dat kan 
dus heel verrassend zijn. We 
kijken ernaar uit! U ook? 
Binnenkort komt er meer 
informatie. 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep 8. 

Agenda 

Ma. 10-06: 2e Pinksterdag, 

Vrij. 

Do. 13-06 bezoekt groep GEEL 

de kinderboerderij. 

Het team van de Bavinckschool 

wenst u een fijn weekend 

 

 

 

 


