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Talentenjacht

 
“Bavinck’s got Talent” gaat nu 
echt dichterbij komen. Bij 
navraag in groep 6 blijken er 
heel wat kinderen te zijn, die al 
met de voorbereidingen bezig 
zijn. Zo zou het zomaar kunnen 
zijn dat we iets te horen krijgen 
van een harpiste, een gitarist 
en ook een pianist. Het hoeft 
overigens niet alleen 
instrumentaal te zijn wat de 
klok slaat. Eén van de kinderen 
wil iets met mime gaan doen. 
Dit waren nog maar de ideeën 
uit 1 groep. Wie weet wat voor 
verrassingen ons te wachten 
staan uit de andere groepen. 
We gaan het allemaal beleven 
in de voorrondes, die in de 
groepen zullen worden 
gehouden. Per groep zullen er 
maximaal 2 afgevaardigden 
doorgaan naar de finale. Deze 
vindt plaats tijdens het 
zomerfeest op 12 juli as. vanaf 
16.00 uur. 
De jury zal bestaan uit 3 leden 
van de leerlingenraad en 2 
teamleden. 
De presentatie is in handen van 
onze eigen, onvolprezen juf 
Suzan 
 
Verhalenwedstrijd

 
Ook de verhalenwedstrijd 
maakt deel uit van de 
talentenjacht. De kinderen van 
de leerlingenraad hebben dit 
idee geopperd. Het is een 
activiteit waarvan met 
zekerheid kan worden gezegd 
dat er heel wat kinderen zijn die 
met veel fantasie de letters zo 

kunnen rangschikken, dat je als 
lezer wordt meegevoerd in de 
meest fantastische verhalen.  
Het thema van de 
verhalenwedstrijd is “Zomer”. 
Ieder verhaal zal beginnen met 
de zin: “Tringtring…heel in de 
verte hoor ik een geluid… De 
verhalen worden in de klas 
geschreven. 
Ook bij deze wedstrijd vinden 
selectierondes plaats in de 
groepen. 
Tijdens het Zomerfeest worden 
de prijswinnaars bekend 
gemaakt. 
 
Zomerfeest 
 Het zomerfeest is in volle 
voorbereiding. Vanaf maandag 
1 juli zijn de stempelkaarten 
(€1) en de consumptie bonnen 
(€0,50) te koop bij de 
overblijfkaarten.  
Mede dankzij de winkeliers uit 
de Fahrenheitstraat zijn er heel 
veel leuke prijzen te winnen bij 
de loterij en de spelletjes  voor 
de kinderen staan bijna klaar. 
Voor een van deze spelletjes 
hebben we lege plastic flessen 
nodig. Dus als je die hebt, lever 
ze dan in bij juf Christa zodat 
daar een mooi waterbaan mee 
geknutseld kan worden.  
De inschrijflijst voor de hulp 
loopt al aardig vol, maar alle 
hulp is welkom! Schroom niet 
en schrijf je in.  
 
 
PeuterPensioen 

 
Onze lieve collega, juf Rietje, 
gaat binnenkort genieten van 
haar welverdiende pensioen. 

De peuterspeelzaal mag met 
recht haar levenswerk 
genoemd worden. Met kennis 
van zaken en veel toewijding 
heeft zij het Parapluutje 
gemaakt tot wat het nu is. De 
peuterspeelzaal is zelfs 
geëvolueerd tot Peuterschool. 
Honderden peutertjes heeft ze 
in de afgelopen decennia onder 
haar hoede gehad. Op vrijdag 
28 juni as. Kunnen de ouders 
en oud peuters afscheid nemen 
in de hal van de school. (15.00-
15.30 uur). 
Daarna volgt een receptie voor 
genodigden. 
 
Nogmaals 
 
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 
 
 
 

http://www.scoh.nl/bavinck


 
Citoperiode

 
Tijdens het schrijven van deze 
Nieuwsbrief wordt er in diverse 
groepen nog hard gewerkt aan 
de CITO- toetsen. Nadat alle 
gegevens zijn verwerkt, kunnen 
we precies de leerontwikkeling 
volgen over een langere 
periode. Naast de CITO, zijn er 
ook nog de methodetoetsen, 
die de mogelijkheid bieden om 
na diagnose lesstof te herhalen 
of juist te verdiepen. 
Inmiddels staan de ouderwetse 
papieren cijferlijsten al weer vol 
met toetsresultaten, net zoals 
de computers waarin alles staat 
opgeslagen. 
De eindrapporten kunnen 
binnenkort van stapel lopen. 
 
MR-vergadering

 
Op maandag 1 juli komen de 
leden van de 
Medezeggenschapsraad voor 
de laatste keer in dit schooljaar 
bijeen voor de vergadering. Als 
u als ouder iets wil inbrengen, 
dan kunt u dat melden bij één 
van de MR-leden, of via de 
mail. 
 

Groepsindeling 2019-2020 

  

Peuterschool:  

mevr. Elles Danko (ma, di, 
do, vr)  

mevr. Bianca van Haeren 
(ma, di, do, vr)  

Kleutergroepen:  

Geel (groep 1):  

mevr. Karen Kleijn (ma, di 
om de week)  

mevr. Cedy Amersfoort (di 
om de week, wo, do, vr)  

Blauw (groep1):  

Mevr. Anouk Slagboom (ma, 
di, do, vr)  

Mevr. Denise Pronk (woe)  

Rood (groep 2):  

mevr. Christa Wiegant (ma, 
di, vr)  

mevr. Erna Mechielsen (wo, 
do)  

Gro ep 3 t/m 8: 

Groep 3:  

mevr. Marjan Langelaar 
(ma, di, woe, do)  

mevr. Karen Kleijn (vr))  

Groep 4:  

mevr. Schuurman (ma, di, 
woe, vr)  

mevr. Denise Pronk (do)  

Groep 5:  

mevr. Saskia Kalter (di, wo)  

mevr. Sandra Plugge (ma, 
do, vr)  

Groep 6:  

mevr. Mirjam v.d. Klij (di, 
wo, vr)  

dhr. Frans Mieremet (ma, 
do)  

Groep 7:  

mevr. Minouka Bol (ma, di, 
do, vr om de week)  

dhr. Frans Mieremet (woe, 
vr om de week)  

Groep 8:  

mevr. Anita Oomes (ma, vr)  

mevr. Ingrid Annaars (di, 
wo, do) 

 
Agenda 
Ma. 24 juni: start van de 
verhalenwedstrijd. 
Vr. 28 juni: Afscheid van juf 
Rietje 15.00-15.30 uur 
Ma. 1 juli: MR vergadering. 
Wo. 3 juli: Studiedag. De 
kinderen zijn VRIJ 
 
Bijlage  
De bijlage wordt verzorgd door 
groep ROOD 
 
 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend. 


