
Spreuk: Wat er ook speelt in een land….Laat het vooral de kinderen zijn. 
(Loesje) 
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De boekenkast 
Sinds een week of twee staat 
er in de hal van de school een 
kast. In de vorige Nieuwsbrief 
was hij al aangekondigd. Deze 
kast is de bibliotheekkast.  
Iedereen mag er kinderboeken 
inzetten, maar er mogen ook 
boeken uit meegenomen 
worden. Lekker lezen dus! Het 
fijne is ook nog dat je nooit een 
boete kunt krijgen voor het te 
laat terugbrengen van het boek. 
Je mag een boek wat je heeeel 
mooi vindt namelijk gewoon 
houden. 
Zo’n BIEBKAST is natuurlijk 
even wennen voor iedereen. Je 
hoeft er echter niet stiekem in 
het schemerdonker, vermomd 
achter een grote zonnebril, snel 
een boekje vandaan te halen. 
HET MAG GEWOON! Doen 
dus! 

 
Kijken in elkaars keuken 
De afgelopen studiedag is voor 
een groot deel besteed aan het 
bezoeken van enkele 
basisscholen van de SCOH. 
We wilden graag wat 
ervaringen horen over het 
digitale rekenonderwijs en 
coöperatieve werkvormen. 
Zulke bezoeken zijn vaak zeer 
verrijkend en dat kan ook zeker 
van de genoemde gezegd 
worden. 
Inmiddels is groep 8 reeds 
gestart met een pilot digitaal 
rekenen op de Chromebooks. 
De vorderingen van de 
kinderen worden direct in beeld 
gebracht en als er verbeterd 
moet worden kan dat direct. 
Ook het niveau wordt 
aangepast. Groep 8 werkt met 
Gynzy 

In de groepen 6 en 7 zal op 
dezelfde wijze gewerkt gaan 
worden met Snappet.  
De aangeboden stof is de stof 
uit de methode Wereld in 
Getallen, de methode die al 
gebruikt wordt op school. 
Op het gebied van coöperatief 
leren en breinvriendelijk leren 
zijn we nog  in de verkennende 
fase. Het is echter wel zo dat er 
veel raakvlakken zijn met M.I. 
Meervoudige intelligentie. 
Daarmee zijn we bekend. 
Kort gezegd:” De pannen staan 
te pruttelen” Het onderwijs staat 
niet stil! 

 
Ouderbijdrage 
De oproep tot het voldoen van 
de vrijwillige ouderbijdrage is 
gelukkig door de meeste 
ouders gehonoreerd. Toch 
heeft een ander deel van de 
ouders die dit nog niet gedaan 
en dat vinden we behoorlijk 
jammer. De school is geen 
winstgevend bedrijf en is deels 
afhankelijk van deze 
ouderbijdrage. Doordat er 
minder ouderbijdrage 
binnenkomt, is er ook minder 
geld voor uitgaven die 
uitsluitend zijn bedoeld voor de 
kinderen. Te denken valt aan 
educatieve uitstapjes, aanschaf 
extra lesmateriaal, de 
kunstmagneetlessen enz. We 
willen graag in de toekomst 
deze activiteiten ook aan 
kunnen blijven bieden! 
Daarom vragen we u met klem 
om alsnog aan de bijdrage te 
voldoen. Solidariteit met de 
reeds betalende ouders  leidt 
tot een eerlijker verdeling van 
de gelden over de kinderen, 
ook uw kind! 
 
Gezocht 

We zijn op zoek naar ouders 
die het leuk vinden om tussen 
de middag de kinderen te 
begeleiden tijdens het 
overblijven. We vinden het 
belangrijk dat de kinderen met 
plezier overblijven en dat er 
verantwoord toezicht wordt 
gehouden. Voor het overblijven 
staat  een kleine vergoeding ter 
beschikking. Het is ook 
mogelijk om in de toekomst 
certificaten te behalen om je te 
professionaliseren. We zoeken 
ouders die het liefst op vaste 
dagen beschikbaar zijn. 
U kunt zich melden bij juf 
Christa. 
 
Invaljuf 
Raar woord eigenlijk, maar het 
bestaat. Achter deze term gaat 
een echte juf schuil. Het is 
Sabine Rijkoort. Zij is Leraar In 
Opleiding (LIO), doet een deel 
stage en mag deels zelfstandig 
voor de groep. Sabine zal 
invallen voor groep 1. Juf Cedy 
vervangt op woensdag juf 
Anouk die op deze dag 
ouderschapsverlof heeft en juf 
Sabine valt dan in voor juf 
Cedy. 

 
Te laat 
Te laat meldingen worden altijd 
bij juf Christa gedaan. Zij 
noteert ze dagelijks in haar 
grote boek. Afgelopen dinsdag 
echter moest juf Christa zichzelf 
te laat melden…….Oei! 
Stoplicht een kwartier op rood, 
brug open, ingesneeuwd? Niets 
van dit alles. 
Gewoon verslapen! 
Wij snappen dat wel. Juf 
Christa is namelijk onlangs oma 
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geworden. Daar kan je heeeeel 
moe van worden……. 
 
 
Rapportavonden 
Alle oudste kinderen hebben 
een briefje meegekregen met 
daarop het gesprekstijdstip en 
de datum van de 
rapportenavond. Hebt u het nog 
niet aan de koelkast hangen, 
trekt u dan even kindlief aan de 
jas! 
Bij elk lokaal hangt trouwens 
ook een overzicht. 
 
Staking 15 maart 
De onderwijsbonden hebben op 
vrijdag 15 maart een grote, 
landelijke staking voor het 
gehele onderwijs uitgeroepen. 
Ook binnen onze school zal 
een groot deel van de collega’s 
staken. U heeft hier vandaag 
ook een brief vanuit het bestuur 
over gekregen. Wij verwachten 
dat een groot deel van ons 
team zal staken en dat wij als 
school op 15 maart gesloten 
zijn. U wordt hier nog verder 
over geïnformeerd, maar allicht 
wilt u er nu al rekening mee 
houden dat de school op die 
dag dicht zal zijn. 
 
Agenda 
-4,5 en 7 februari zullen alle 
groepen beurtelings de 
bibliotheek bezoeken. 
-Do. 14-02 Valentijnsdag 
Rapportavond vanaf 18.00 
uur. 
-Ma. 18-02 Rapportavond 
vanaf 18.00 uur 
-Wo. 20-02 Rapportmiddag 
vanaf 13.00 uur 
Do. 21-02 Rapporten gaan mee 
naar huis (alleen na gesprek) 
Vr. 22-02 Studiedag 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep 6 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend. 
 
 
 


