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Sinterklaas 
Je weet het, elk jaar weer. 
De maand december is in 
aantocht. De pepernoten 
liggen al klaar. Verlanglijsten 
worden samengesteld. 
Dieuwertje Blok verschijnt 
na een jaar retraite weer in 
beeld. Het 
Sinterklaasjournaal wordt 
van klein tot groot met 
aandacht verslonden. De 
school zindert van spanning. 
De rommelpiet! Wat heeft ‘ie 
dit jaar uitgespookt!  Het is 
altijd weer een bijzondere 
ervaring om te bemerken 
wat het geloof doet met een 
kind, maar ook de omslag 
daarvan, later, het 
realistische besef, soms 
ontgoochelend, omdat het 
toch iets anders in elkaar 
stak dan je altijd had 
gedacht. Dat je met die 
wetenschap het spel mag 
mee spelen voor hen die 
nog geheel toegewijd zijn 
aan Sinterklaas, is dan 
gelukkig weer een leuke 
verantwoordelijkheid. Zo 
blijft een waardevolle traditie 
in stand. Daar moeten we 
verstandig en volwassen en 
als een onbevangen kind 
mee omgaan. 
 
Audiëntie   

 
Zou de goede Sint wel 
komen? 
Dat was bij de start van het 
schrijven van deze 
Nieuwsbrief nog even de 
vraag. Aan de kinderen zal 
het niet liggen. Zij zingen de 

pepernoten uit de zakken. 
Intussen hebben ze wel 
ervaren, dat de Rommelpiet 
de weg naar de 
Bavinckschool heeft 
gevonden. Wat een bende! 
Piet had zelfs een grote zak 
met schoenen en 
cadeautjes aan een touw 
gebonden. Deze zak 
bungelde uit de dakkapel 
van groep 8, voor het raam 
van groep 3. 
Voor juf Denise was het nog 
een hele toer om, zonder 
zelf naar beneden te storten, 
de zak binnen te halen! 
Gelukkig wist de Sint 
woensdag de weg naar de 
Bavinckschool te vinden. De 
Pieten hadden zich voor de 
gelegenheid verschanst op 
de bouwsteigers aan de 
overkant en werden al snel 
opgemerkt door de 
kinderen. Eindelijk, de 
langverwachte Sint was 
daar! 
 

 
 
Van de Kinderpostzegelactie 
Dit bericht ontving de school: 

Super bedankt dat jullie mee 
hebben meegedaan aan de 
Kinderpostzegelactie 2018! 
Jullie hebben gekozen om 
leerlingen van jullie eigen 
school te ondersteunen met 
een actueel boekenpakket, 

samengesteld door Stichting 
Lezen.  
In totaal kunnen 
jullie 6 verschillende 
boekenpakketten ter waarde 
van €125,00 per pakket 
uitkiezen. Indien er een 
verschil is met het te 
besteden bedrag, ontvangen 
jullie een Boekenbon voor 
het resterende bedrag die 
jullie bij de plaatselijke 
boekenwinkel naar eigen 

inzicht aan kinderboeken 
kunnen besteden.  
We zijn als school natuurlijk 
ontzettend blij met de 6 
boekenpakketten en willen 
de kinderen natuurlijk 
ontzettend bedanken! 
 
 
 
Audit 
 

 
 
Op 30 oktober jl. heeft er op 
onze school een interne 
audit plaatsgevonden. Sinds 
2016 werkt SCOH met 
interne audits. Alle scholen 
worden in een periode van 
vier jaar één keer bezocht 
door het SCOH-auditteam, 
bestaande uit collega’s 
vanuit onze eigen 
organisatie. Het doel is om 
de school een beeld te 
geven van de kwaliteit van 
het onderwijs. Het geeft 
zicht op in hoeverre de 
gestelde doelen bereikt 
worden en legt mogelijk 
aanwezige ‘blinde vlekken’ 
bloot. De audit geeft 
daarmee richting aan de 
verbeteractiviteiten.  
Het auditteam is gestart met 
het bestuderen van de 
beschikbare documenten 
van de school. Gedurende 
de audit dag zijn gesprekken 
gevoerd met directie, 
leerkrachten, specialisten, 
ouders en leerlingen. 
Tevens namen de auditoren 
een kijkje in de klassen. Na 
afloop van de audit kreeg de 
school een mondelinge 
terugkoppeling van de 
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bevindingen, daarna is er 
een auditrapport opgesteld.  
Inmiddels is het auditrapport 
ook binnen. We kunnen trots 
zijn op de wijze waarop de 
school met de kinderen 
omgaat en hoe we met 
elkaar een veilig en plezierig 
schoolklimaat neer zetten 
waarin goede resultaten 
bereikt worden. Natuurlijk 
zijn er ook wat 
ontwikkelpunten, maar daar 
zijn we als team al volop 
mee bezig, zoals het door 
ontwikkelen van onze ICT-
mogelijkheden en het 
aanbod voor de beter 
presterende leerlingen. 
Ons auditrapport is 
besproken met het team en 
zal ook de eerstvolgende 
MR-vergadering op de 
agenda staan. De 
verbeterpunten die naar 
voren zijn gekomen nemen 
wij op in het nieuwe 
schoolplan 2019-2024. 
Mocht u meer gedetailleerde 
informatie willen dan kunt u 
bij de directie van de school 
terecht voor een mondelinge 
toelichting. 
 
Verlengde schooldag 
 U kunt zich vanaf 7 
december weer inschrijven 
voor VSD.  
De link is nu op onze 
website geplaatst: 
homepagina, rechtsonder, 
Verlengde Schooldag 
(=Link). Uiteraard wordt er 
weer geloot uit alle 
aanmeldingen, zodat 
iedereen een kans maakt. 
 
Kerstviering 
 

 
 
Zoals eerder al in de vorige 
nieuwsbrief stond vermeld, 
is de ouderraad als een 

geoliede machine bezig met 
het volgende project na 
Sinterklaas. De 
voorbereidingen voor het 
Kerstfeest zijn in volle gang. 
Met de kinderen zal er weer 
gezongen worden en met 
uw hulp, zal er een 
Kerstdiner voor de kinderen 
zijn. Het Kerstkoor zal voor 
een sfeervolle muzikale noot 
zorgen. En U??? 
We beseffen heel goed dat 
het voor u, ouders ook 
plezierig kan zijn om iets 
van het Kerstfeest op de 
school van uw kind mee te 
krijgen. Helaas is de school 
te klein, om iedereen de 
“Warme Stal” binnen te 
halen. De ouderraad heeft 
echter bedacht dat 
hartverwarmende vuurtjes in 
vuurkorven en bijpassende 
glaasjes Glühwein, het 
Kerstgevoel wellicht kunnen 
versterken. Wanneer de 
kinderen van hun Kerstdiner 
genieten, kunt u dat nu ook 
bij een vuurtje en een (door 
de SCOH toegestaan) 
glaasje.  
 
Kerstweetjes 
*De viering is op woensdag 
19 december. 
*!6.45 uur gaat het hek 
open. Ouders brengen het 
eten naar de groep. Het 
koor zingt. 
Groepen 1t/m 4 
* !7.00 uur: Groepen 1 t/m 4 
gaan vanuit hun klas naar 
het voorplein en zingen met 
het koor. Daarna gaan zij 
aan het Kerstdiner. 
Ouders kunnen op het 
achterplein genieten van 
een glas Glühwein of warme 
chocolademelk. 
*18.00 uur: Einde Kerstfeest 
groepen 1 en 2 
*18.15 uur: Einde Kerstfeest 
groepen 3 en 4. 
De kinderen ophalen in de 
klas. 
 
Groepen 5 t/m 8 
17.00 uur: De kinderen 
hebben Kerstdiner in de 

klas. Ouders kunnen 
afscheid nemen op de gang. 
Op het achterplein kunt u 
een drankje nuttigen bij het 
hartverwarmende vuur. 
*18.30 uur: De kinderen 
gaan naar het voorplein om 
met het koor te zingen. Dit 
zal ongeveer 20 minuten 
duren. Daarna gaan de 
kinderen naar huis. 
 
Ouders krijgen per gezin 
twee consumptiebonnen. 
Er komt bij het kraampje een 
tip-box voor een vrijwillige 
bijdrage. 
 
Er komt ook nog een 
informatiebrief met nog 
meer weetjes, maar deze 
heeft u in elk geval. 
 
Doe eens gek 
Vrijdag 14 december zal in 
het teken staan van “Foute 
kersttruiendag”. De juffen 
en ook de kinderen kunnen 
zich op deze dag hullen in 
bijzondere kersttruien. 
Gekke afbeeldingen, 
kerstballen, lichtjes eraan, 
het maakt niet uit. Hoe 
gekker hoe leuker! De juffen 
zijn al onbeschaamd aan het 
winkelen geslagen. Altijd fijn 
als je een geldige reden 
hebt toch..? 
 
Agenda 
Vrijdag 14 december: Foute 
Kersttruiendag. 
Woensdag 19 december: 
Kerstviering groep 1 t/m 8. 
Vrijdag 21 december: 
Margedag, Kinderen zijn 
vrij. 
Kerstvakantie van 24 
december 2018 t/m 4 
januari 2019. 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd 
door groep 4. 
 
Het team van de 
Bavinckschool wenst u 
prettige Kerstdagen en een 
voorspoedig 2019 toe. 
 



 
 
 
 
 
 


