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Dansuitvoering 

Op dinsdag 25 maart 
mochten de ouders van de 
kinderen van de groepen 3,4 
en 5 genieten van een 
dansvoorstelling onder 
leiding van juf Janine. Wat 
een talent hebben onze 
kinderen, de ouders waren 
in groten getale gekomen en 
ze waren super enthousiast. 

 

Overblijven 

Veel kinderen blijven over 

op school. We vinden het 

belangrijk dat de kinderen 

op een gezellige en 

ontspannen wijze van hun 

lunch en pauze kunnen 

genieten. Om het team van 

overblijfbegeleiders te 

versterken, is er nu de kans 

om een gecertificeerde 

training van 4 dagdelen te 

volgen. Deze training vormt 

een goede basis om op 

verantwoorde wijze het 

overblijven te leiden. Twee 

dagdelen training worden 

nog in dit schooljaar 

gegeven (op 4 juni en op 2 

juli), de andere 2 trainingen 

zullen op nader te bepalen 

datum in het nieuwe 

schooljaar worden gepland. 

Het overblijven kan ook door 

opa’s, oma’s en andere 

familieleden worden 

gedaan. Het gaat om een 

besteding van ongeveer 1 

uur per dag. U krijgt hier een 

vrijwilligersvergoeding voor. 

 

Duinenmars 

Sinds 1952 wordt de 
Duinenmars in Den Haag 
georganiseerd. Dit jaar heeft 
een groot aantal kinderen 
van de Bavinckschool met 
hun ouders aan de 
wandeltocht deelgenomen. 
Bij aankomst konden de 
kinderen niet om de “Koek 
en Zopie Eend” van de 
Bavinckschool heen. Daar 
werd de nodige brandstof 
voor de kinderen verstrekt. 

 

Na een uurtje ongeveer 
kwamen de eerste kinderen 
alweer bij de finish aan, 
waar ze werden opgewacht 
door gymjuf Mirjam en juf 
Christa. 

 

 

Trots lieten veel kinderen ‘s 
maandags hun medaille 
zien.Een passerende 
meneer vertelde vol trots dat 
hij voor de 41e keer meeliep 
en ook nog schoenmaat 41 
had! Als die schoenmaat elk 
jaar meegroeit, dan worden 
dat ooit nog wel 
zevenmijlslaarzen! 

Zomerfeest 

Zomerfeest 
Om het schooljaar feestelijk 
af te sluiten is op 12 juli het 
Zomerfeest. Een feest voor 
leerlingen, ouders én 
leraren, met activiteiten en 
spelletjes voor alle 
leeftijden. Het feest vindt 
plaats op school van 2 tot 6. 
De ouderraad is begonnen 
met de eerste 

voorbereidingen. Uiteraard 
is de hulp van 
enthousiaste ouders 
welkom en nodig om er een 
geslaagde middag van te 
maken. 
Dus wil je helpen, heb je 
leuke ideeën, of kan je op 
een andere manier een 
bijdrage leveren, laat het 
ons dan weten via 
orbavinck@gmail.com. 
 
Medezeggenschapsraad 
Op donderdag 18 april as. 
zal de 
medezeggenschapsraad 
vergaderen. Als u punten 
wilt aandragen, dan kunt u 
die melden bij een van de 
MR leden. 
 
Mei 
Na de meivakantie hoopt juf 
Schuurman haar 
werkzaamheden weer te 
hervatten in de groepen 4 
en 7. Ze is al enkele 
dagdelen op school 
geweest, want thuiszitten is 
ook niet alles. We hopen op 
goed herstel! Juf Anneke zal 
tot de meivakantie op 
maandag en vrijdag 
lesgeven in groep 4.  
 
Naschoolse activiteiten 

Na de Meivakantie zullen de 
repetities met de kinderen 
van groep 7 om de week op 
maandagmiddag na 
schooltijd worden gehouden. 
We willen ouders vriendelijk 
verzoeken om buiten op hun 
kind te wachten. Dit is net 
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als bij de andere naschoolse 
activiteiten gebruikelijk. 
De andere naschoolse 
activiteiten zijn inmiddels 
ook begonnen. Het is weer 
een gevarieerd aanbod: 
Koud koken voor groep 3, 4, 
5 op de maandag, 
kleuterjudo voor groep 1 en 
2 op de dinsdag en graffiti 
voor groep 6,7,8 ook op de 
dinsdag. 
 
Hoor 
Nieuws van het 
Bavinckkoor. Je zou in de 
veronderstelling kunnen zijn 
dat het koor na het eclatante 
kerstoptreden aan het 
zuurstof ligt bij te 
komen..........niets van dit 
alles. 
Ze zingen lustig verder. Dit 
keer geen kerstrepertoire, 
maar het “Gouwe Ouwe” 
genre en lekkere 
meezingers. Het koor oefent 
1x in de twee weken op 
donderdagavond van 20.30 
uur- 22.00 uur in de gymzaal 
van de school. Het koor 
zoekt versterking! Het 
bestaat nu uit 9 koorleden (7 
moeders en 2 vaders), de 
begeleiding is in handen van 
een zangcoach. Mocht u de 
behoefte hebben om de 
luisteraar te confronteren 
met uw zangtalent, of 
gewoon genoegen te 
beleven aan het zingen op 
zich in een gezellige sfeer, 
dan kunt u zich aanmelden 
via het mailadres van de 
ouderraad: 
orbavinck@gmail.com  
Zangervaring is niet nodig. 
 
 
Agenda 
Wo. 17 april: Groep blauw 
naar het Museon. De bus 
vertrekt om 8.45 uur 
Do. 18 april: Paasviering en 
Paasontbijt. 
Vr. 19 april: Goede Vrijdag 
Vrij 
Ma. 22-04 t/m vr. 03-05 
Meivakantie. 
 

Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd 
door groep 3. 
 
Het team van de 
Bavinckschool wenst u 
zonnige lente- en 
paasdagen toe. 
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