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Afscheid juf Rietje 
Vrijdag 29 juni jl. was juf Rietje 
het stralende middelpunt tijdens 
haar afscheidsreceptie. “s 
Middags had juf Rietje al een 
“Grand Tour” door de klassen 
gemaakt. Daarbij werd ze 
vergezeld door haar eigen 
kinderen Patrick en Mandy, die 
ook bij ons op school hebben 
gezeten. Elke klas had wel iets 
voor de juf in petto. Dat 
varieerde van verhaaltjes tot 
het ophalen van 
“Peuterherinneringen”. Elke 
groep had ook nog een 
cadeautje voor de juf. Bij het 
officiële gedeelte van het 
afscheid, kreeg juf Rietje 
lovende woorden van het 
schoolbestuur, voor al haar 
werk en inspanningen om van 
“Het Parapluutje” een 
peuterspeelzaal van hoge 
kwaliteit te maken. 
Als geschenk kreeg juf Rietje 
een schitterend beeld, waarvan 
niet onvermeld mag blijven , dat 
dit gemaakt was door juf 
Suzan. Er zit dus heel wat 
talent in de Bavinck! 
Gelukkig hoeven we juf Rietje 
niet helemaal te missen. Ze zal 
wat van haar tijd gaan 
besteden bij het ondersteunen 
van de kleutergroepen. 
 
Cito 
De kinderen van groep 8 
hebben, gemiddeld genomen, 
een zeer mooi score behaald 
van 536,7. Daarmee zit de 
Bavinckschool in de top 5 van 
alle 37 SCOH scholen en 
boven het landelijk gemiddelde! 
Groot compliment voor de 
kinderen, de leerkrachten, 
helpende ouders. Hier zijn we 
best een beetje trots op. 
 
Bavinck got talent 

 

Ondanks de, af en toe 
zinderende hitte, zijn veel 
kinderen driftig aan het oefenen 
om hun talent zo te polijsten dat 
het de voorronde met glans 
doorstaat. Alleen al het feit dat 
je daar als kind heel moedig 
iets van jezelf laat zien of 
horen, is al een 
prijzenswaardige vermelding 
waard. Eigenlijk is iedereen een 
winnaar, maar toch…… voor de 
finale moet er gestemd worden. 
Bij het maken van deze 
nieuwsbrief is daar nog niets 
over te zeggen. Het blijft dus 
nog even spannend. 
 
Klokken op het zomerfeest 
Het Zomerfeest start ‘s middags 
om 14.00 uur, onder schooltijd 
dus. De school gaat officieel uit 
om 15.15 uur. Dat geldt ook 
voor deze dag. Om het 
overzicht te houden op de 
kinderen, gaat om 15.15 uur 
gewoon de schoolbel en 
moeten de kinderen zich 
afmelden bij de leerkracht, ook 
al blijven de kinderen op het 
Zomerfeest. Het is niet 
toegestaan om eerder dan 
15.15 uur de school te verlaten. 
 
Pen en papier 
Dan hebben we ook nog de 
verhalenwedstrijd! 
Bij het binnenkomen van de 
klas, ’s ochtends, zijn er al 
kinderen, die direct verder gaan 
schrijven aan hun verhaal. 
“Mogen het echt maar twee 
kantjes zijn?” Ook bij deze 
activiteit dus weer veel 
enthousiasme! 
 
Overblijfkaarten 

 
Uit de administratie blijkt dat 
een aantal overblijfkaarten 
overvol zijn en dus niet meer 
geldig. Strookjes met de 
herinnering, zijn meegegeven, 
maar wellicht in de donkere 
krochten van de schooltas 

blijven steken. Voordat de 
zomervakantie begint, willen we 
graag de administratie op orde 
hebben. Wilt u bij twijfel zelf 
even navraag doen bij de 
leerkracht van uw kind? 
In het nieuwe schooljaar zulle 
ouders een deel van het 
toezicht op de kinderen op het 
schoolplein voor hun rekening 
houden. De kinderen blijven 
lunchen in de eigen groep 
onder toezicht van de 
leerkracht. De kosten voor het 
overblijven blijven voorlopig 
gelijk in het nieuwe schooljaar. 
Mochten er nog ouders zijn die 
willen assisteren bij het 
overblijven, dan kunt u zich 
melden bij juf Christa. 
 
Groene mapjes 
Binnenkort rollen de rapporten 
weer uit de printer. Deze 
worden altijd meegegeven in 
een groen rapport mapje. We 
hebben nog niet alle mapjes 
retour gekregen. Wilt u dit 
mapje zo snel mogelijk 
meegegeven aan uw kind? 
Vergeet u ook niet om het 
voorgaande rapport in de 
blauwe verzamelmap te 
stoppen? 
 
Medezeggenschapsraad 
Carlo Kuiper en Gilbert Riet 

gaan de MR verlaten. Zij 
hebben zich de afgelopen 
jaren verdienstelijk gemaakt 
binnen de oudergeleding 
van de MR. Dit hebben zij 
op zeer betrokken wijze 
gedaan, waarvoor veel 
dank! 
De oudergeleding zal 
worden versterkt door Wim 
Mantje (vader van Casper 
en Florian) en Enissa 
Ghariani (moeder van 
Felicia). We wensen beide 
ouders een interessante tijd 
toe binnen de MR. 
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Laatste schoolweek 
In de laatste schoolweek wordt 
er altijd veel opgeruimd. Het is 
handig als er een extra tas mee 
naar school gaat  om schriften 
en ander schoolspullen mee 
naar huis te nemen. 
 
Agenda 
Di. 9 juli Generale musical voor 
de groepen 1 t/m 4 en om 
13.30 uur voor de opa’s en 
oma’s 
Wo. 10 juli: Afscheid groep 8 ‘s 
ochtends generale voor de 
groepen 5, 6, 7. 
                   ‘s avonds om 19.00 
uur Eindmusical en afscheid 
(alleen voor de ouders) 
Do. 11 juli: Rapporten meet  
(gr. 3 t/m 8) 
Vr. 12 juli: Zomerfeest van 
14.00 tot 18.00 uur. 
Ma. 15 juli: Schoolreis groep 1 
en 2. Schoolreis groep 3 t/m 7 
Di. 16 juli: Wenuurtje in de 
nieuwe klas. 
Wo.17 juli: Ik feest voor de 
groepen 1 en 2 en de rapporten 
gaan mee. 
Do. 18 juli: Laatste schooldag 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep 6. 
In de bijlage vindt u tevens een 
overzicht van 
schoolbenodigdheden.  U kunt 
in de week voor de 
zomervakantie de website van 
de school raadplegen voor de 
schoolgids. 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u zomerse dagen toe. 
 
 


