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Spetterend 
Zo begon de dag van het 
Bavinck Zomerfeest. Donder, 
bliksem en regen tot 13.12 uur. 
De Ouderraad heeft zich geen 
moment uit het veld laten slaan. 
En gelijk en geluk hadden ze. 
Het zou toch te gek voor 
woorden geweest zijn als na 
maanden voorbereiding het 
Zomerfeest in het water zou 
zijn gevallen? Daar dacht men 
in hogere sferen waarschijnlijk 
net zo over, want de 
hemelsluizen werden op het 
juiste moment gesloten. De 
noodplannen konden in de 
kast. Daarna haalden de 
ouders van de ouderraad 
werkelijk alles uit de kast om er 
een superleuk evenement van 
te maken voor jong en oud. 
De DJ zorgde voor leuke 
muziek. De juiste toon was 
gezet. 
We startten in de gymzaal met 
de opening. Lauren, Rosalie en 
Ella werden de gelukkige 
winnaars van de teken- en 
verhalenwedstrijd. Wat een 
talenten! 
Daarna ging iedereen aan de 
spelletjes, de broodjes worst en 
popcorn. Het een en ander liep 
zo goed, dat er tussentijds nog 
extra boodschappen moesten 
worden gedaan. 
Juf Suzan bleek een goede 
raddraaier te zijn (wat kan een 
mens toch over onverwachte 
kwaliteiten blijken te 
beschikken) en heeft menigeen 
blij gemaakt met leuke prijzen. 
De opa van Xavi en Senna 
heeft de Tour de Frans 
gewonnen en gaat mee toeren 
in de oude Eend van meester 
Frans. Bij het verschijnen van 
deze Nieuwsbrief zullen we 
weten of opa er in de bocht niet 

uitgekieperd is…..

 
Om 15.30 uur werd het podium 
het domein van alle talenten die 
door de voorrondes waren 
gekomen. De jury was 
gewapend met scorebordjes, 
juf Suzan veranderde van 
raddraaier naar presentatrice 
en toen konden de optredens 
beginnen. Van het begin tot het 
eind waren alle optredens 
vermakelijk, ontroerend, 
hilarisch, vertederend. Wat een 
durf om zomaar op het podium 
te gaan staan! Sommige 
kinderen hebben zichzelf echt 
overtroffen. Aan de gezichten 
van veel ouders was veel af te 
lezen….

 
Wat een TALENTEN! 
Eerlijk is eerlijk, we hebben 
maar het topje van de ijsberg 
gezien. De kinderen die aan de 
voorrondes hebben 
meegedaan en niet zijn 
gekozen voor de finale, lieten 
minstens even mooie 
verrassingen zien. De winnaars 
gingen per bouw met een 
mooie beker aan de haal. 
Welverdiend! 
De sfeer van het Zomerfeest 
was echt op z’n Bavincks, 
gezellig en gemoedelijk. 
Daar heeft iedereen, kinderen 
en ouders zijn steentje aan 

bijgedragen. 

 
Het Bavinckkoor moet eigenlijk 
wel speciaal in het zonnetje 
worden gezet. Na de optredens 
van de kinderen gaven zij acte 
de presence, maar eh, dat 
bleek niet zo’n goed moment. 
Veel mensen gingen de 
Zomermarkt op en het koor 
kreeg daardoor onverdiend 
minder aandacht. En dat terwijl 
“In the Summertime” zo mooi 
en treffend werd gezongen. 
Volgende keer beter zullen we 
maar zeggen. De mensen zijn 
in elk geval niet weggelopen 
omdat het vals was. Voor het 
koor zijn trouwens nog mannen 
nodig. Er is er nu maar eentje. 
Aarzel niet, misschien heeft u 
ook wel talent. 
 
Bedankt 
Kinderen van de leerlingenraad 
voor het bedenken van de 
verhalen en tekenwedstrijd en 
het jureren. Superouders van 
de ouderraad voor de totale 
organisatie van het Zomerfeest. 
Geweldig gedaan!!!! 
 
Afscheid van groep 8

 
De kinderen van groep 8 
hebben na een leuke musical 
en hartige, hilarische woorden 
van de juffen afscheid 
genomen van de 
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Bavinckschool. Voor het eten 
werd er een gedichtje 
voorgelezen. De strekking 
daarvan was dat er veel gaat 
veranderen. Iedereen gaat zijns 
weegs. Misschien uit het oog, 
maar niet uit het hart. 
We wensen de kinderen van 
groep 8 een behouden vaart. 
 
Wenuurtje 
Deze week hebben de kinderen 
alvast even mogen “Ruiken” 
aan hun nieuwe juf en leerjaar. 
Juf Minouka had er wat 
bijzonders van gemaakt. De 
kinderen van groep 7 hadden 
per telefoon opnames gemaakt 
waarin ze vertelden over het 
reilen en zeilen in groep 7. De 
vakken kwamen aan de orde 
en het onvermijdelijke 
huiswerk. Als je dat van de juf 
of meester hoort is het vast niet 
zo leuk als wanneer je het van 
collega kinderen te horen en te 
zien krijgt. 
 
Schoolreisjes

 
Inmiddels zijn de schoolreizen 
weer achter de rug en zijn alle 
hoogtepunten van het 
schooljaar, als het kruit dat 
verschoten is. 
 
En nu Zomervakantie tot 1 
september 2019 
 
Alle ouders bedankt voor het in 
ons gestelde vertrouwen dit 
afgelopen jaar. Bedankt voor 
de samenwerking waar dat 
nodig was. 
Alle kinderen bedankt. Met jullie 
was geen enkele dag hetzelfde. 
Ga genieten van een 
onbezorgde zomervakantie. 
 
Deze keer is er geen bijlage. 
We doen het even rustig aan. 
 
 
Goede zomer toegewenst, 
 
Het Bavinckteam 
 


