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Oudergesprekken 
Bij het verschijnen van deze 
nieuwsbrief is er inmiddels een 
oudergespreksavond geweest. 
In de afgelopen periode is er 
weer veel werk verzet door de 
kinderen. Er is heel wat af 
geleerd, of beter gezegd bij 
geleerd. Alle methodetoetsen 
vanaf september zijn uit hun 
winterslaap geschud om samen 
met de CITO-uitslagen een 
rapport te vormen. Laten we 
zeggen dat deze ingrediënten 
een belangrijke smaakmaker 
vormen. Gelukkig draait het niet 
alleen hierom. Het verhaal over 
het hoe en waarom is minstens 
even belangrijk en natuurlijk is 
het goed om uit te wisselen hoe 
uw kind het schoolse leven 
ervaart. Kortom, 
gesprekspunten genoeg! 
 
Schuiven met poppetjes 

 
Het nieuws staat er bol van. 
Het lerarentekort. Er zijn 
scholen die bij ziekte van 
docenten, de kinderen naar 
huis moeten sturen. In de 
wetenschap dat het griepspook 
ook onze school kan bezoeken, 
was het soms best even 
spannend of alle groepen wel 
bemand konden worden. Groep 
8 is een keer verdeeld geweest, 
maar verder zijn we er met 
elkaars hulp en 
doorzettingsvermogen aardig 
doorheen gefietst. Laten we 
overigens in dit verhaal ook de 
kinderen niet vergeten. Het 
kwam in de afgelopen weken 
vaak voor dat kinderen zich ook 
niet lekker voelden en er toch 
waren. Soms lukte dat echt niet 
en tsja, ziek is ziek. 
In de komende periode kunnen 
ook wij niet om langdurige 
absentie van enkele collegae 
heen. Dit betekent voor enkele 
groepen een verandering.  
Juf Denise zal voor enige tijd 
haar werk niet kunnen doen 
wegens mantelzorg. In groep 3 
zal juf Marjan haar vervangen. 
In groep 5 zal juf Ingrid samen 
met juf Saskia de groep gaan 
leiden. 

Juf Schuurman zal vanaf de 
voorjaarsvakantie tot aan de 
meivakantie absent zijn. De juf 
wordt geopereerd aan haar 
schouder. In groep 4 zal juf 
Anneke op maandag en vrijdag 
voor de groep staan. Meester 
Frans is er op dinsdag, 
woensdag en donderdag. 
In groep 7 zal juf Cecilia de 
woensdag van juf Schuurman 
overnemen.  
Met extra inzet van ieder, 
hoeven we zo geen groepen te 
verdelen of zelfs naar huis te 
sturen. Laten we hopen dat 
zowel voor juf Denise als voor 
juf Schuurman alles ten goede 
keert. Eerlijk gezegd is dat in dit 
verhaal het meest belangrijk. 
 
Luizenpluizers 
De TV serie “De 
luizenmoeders” doet in hilarisch 
opzicht veel stof opwaaien en 
schotelt ons daarnaast ook 
origineel gevonden woorden 
voor. Luizenpluizers is er daar 
een van. Lekker 
genderneutraal, want de term 
luizenmoeders is toch niet meer 
van deze tijd. Bij ons op school 
is de orde van de luizenpluizers 
overigens net zo belangrijk als 
de orde van de MR! We doen 
niet aan hiërarchie. U hoeft zich 
dus gegeneerd te voelen om 
aansluiting te zoeken bij de 
groep ouders die de kinderen 
controleren op hoofdluis. We 
hebben ook voor het komende 
schooljaar weer mensen nodig. 
Schroom dus niet en meld u 
zich aan bij juf Christa! 
 
Met de tijd mee 
Gingen jaren geleden onze 
oude trouwe schoolborden met 
krijtjes naar de schroothoop, nu 
dreigen ook schoolboeken 
datzelfde lot te wachten. 
Dramatisch? Welnee en het is 
nog niet direct zover. 
Na de voorjaarsvakantie gaan 
we in 4 groepen aan de slag 
met de digitale versie van onze 
rekenmethode. 
Om uit te proberen welke 
digitale versie ons het best 
bevalt, gaan we aan de slag 
met Gynzy in de groepen 3 en 
8 en met Snappet in de 
groepen 7 en 8. Op deze 
manier is het mogelijk om de 
kinderen snel en adaptief op 

eigen niveau te laten werken en 
om direct te laten zien wat goed 
gaat of extra oefening nodig 
heeft. De school heeft 
Chromebooks kunnen 
aanschaffen en om budgettaire 
redenen IPads geleend. 
Tsja….Als je het nu hebt over 
een krijtje en een bordenwisser, 
kijken de kinderen je glazig 
aan. Zouden we met de 
komende digitalisering straks 
nog weten hoe we een rode 
krul moeten zetten……? 
Sterker, nog weten wat zo’n 
krul betekent? Ach, “Lekker 
belangrijk”. 

 
Klemmende deur   
Als je de kamer van juf Christa 
binnen wil gaan, kost dat grote 
moeite. De conciërgekamer ligt 
tot aan de nok toe gevuld met 
gevonden voorwerpen. Het 
hoofd van juf Christa steekt er 
nog net bovenuit.. Dit kan zo 
niet langer. Als de kledingkast 
van uw kind leeg is en uw kind 
heeft werkelijk niets meer om 
aan te trekken, duw dan met 
kracht de deur van juf Christa 
open en haal eruit wat van u is. 
Alle kleding die niet wordt 
opgehaald, gaat naar een goed 
doel. Wees er dus snel bij. 
 
 
 
Knikkertime  

 
In het begin van het schooljaar 
hebben we meegedaan aan de 
actie om plastic doppen te 
sparen. Deze doppen zijn 
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gerecycled en verworden tot 
een heuse knikkertegel. 
Meester Frans heeft gewapend 
met koevoet en rubber hamer 
de mooi gekleurde tegel een 
plek gegeven op het 
schoolplein en wat 
blijkt?....Kinderen kunnen nog 
steeds heeel ouderwets 
knikkeren. Zo blijft er ondanks 
allerlei vernieuwingen toch nog 
iets ouds in ere! Het wachten is 
wellicht op een digitale 
knikkertegel. 
 
Nieuw speelgoed 
Juf Christa heeft nieuw 
speelgoed aangeschaft voor de 
overblijvers. Er wordt dankbaar 
gebruik van gemaakt.  
Als ouder kunt u hier ook van 
meegenieten als u zich opgeeft 
als overblijfouder. Ook daar 
zitten we nog om te springen! 
Heeft u mogelijk interesse: Juf 
Christa beantwoordt al uw 
vragen! 
 
Agenda 
Ma. 18-02  Rapportenavond 
Wo. 20-02  Rapportenmiddag 
Do. 21-02  Rapporten mee 
(alleen na gesprek) 
Vr. 22-02 Studiedag (kinderen 
vrij) 
Ma. 25-02 t/m vr. 01-03 
Voorjaarsvakantie 
Vr. 15 maart Staking (school 
gesloten) 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep 8. 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend. 


