
Spreuk: Ik heb mijn concentratie niet verloren. Iets anders heeft mijn concentratie 
gewonnen! 

 

 
Vrijdag  28 september Nr. 3                            www.scoh.nl/bavinck  
   
Bouwplaats

 
Langzamerhand gaat de 
nieuwbouw aan de overkant 
van de school vorm krijgen. 
Van één pand is het casco al 
bijna gereed. Binnenkort zullen 
er op grotere schaal 
werkzaamheden worden 
uitgevoerd; er zal aan 
meerdere huizen worden 
gebouwd. Dit kan betekenen 
dat de Acaciastraat af en toe 
geblokkeerd zal zijn door een 
bouwkraan, een vrachtauto. 
Ook de parkeerplaatsen zullen 
soms niet te gebruiken zijn. De 
uitvoerder vraagt daarvoor ons 
begrip. 
 
Enquête 

De maand september staat bol 
van de vragenlijsten. U heeft 
het KOL formulier en het 
Tevredenheidsonderzoek vast 
wel onder ogen gehad, maar 
ook de kinderen worden niet 
ontzien. 
Onze gymjuf Mirjam heeft de 
kinderen ook een vragenlijst 
over sport voorgelegd. Daarop 
stonden vragen als: Zit je op 
een sportclub, wat zou je voor 
een sport willen kiezen en wat 
zou je graag tijdens de 
gymlessen willen leren? Vol 
overgave zijn de lijsten ingevuld 
en naar de opmerkingen te 
oordelen, krijgt juf Mirjam 
ideeën genoeg voorgeschoteld! 
 
Circuit 

De groepen 7 en 8 hebben op 
het laatste uur van de 
vrijdagmiddag een 
knutselcircuit. Er zijn vier 
activiteiten waaruit de kinderen 
hebben kunnen kiezen en met 
behulp van enkele ouders, 
leven de kinderen zich in vier 

groepen creatief uit. De 
kinderen zijn er enthousiast 
over. De grote zolder leent zich 
prima voor deze manier van 
werken. We zullen binnenkort 
de resultaten zien. 

 
Kinderboekenweek 

Van 3 oktober t/m 14 oktober 
zal de jaarlijkse 
Kinderboekenweek weer 
worden gehouden. 
“Vriendschap”  staat als thema 
centraal. Een mooi 
uitgangspunt om over te lezen, 
te praten, te tekenen, knutselen 
en …..te hebben en te houden. 
 
Uit de school geklapt 

Als je met kinderen werkt, is 
geen enkele dag hetzelfde. Er 
gebeurt altijd wel iets. Juf 
Suzan had een sessie met de 
leerlingenraad. Toen het 
eenmaal zover was en de 
kinderen naar de directiekamer 
mochten, verlieten ze 
opgetogen het lokaal (met nog 
wel even de vraag of , als de 
vergadering niet uitliep!, het 
dansje in de klas nog even 
mocht worden 
gedaan)….Natuurlijk! 
Een agendapunt van de 
leerlingenraad was het 
vaststellen van het doel van de 
zending. O.a. het Ronald 
McDonaldhuis passeerde de 
revue. Niet iedereen wist wat 
dat was. Eén van de kinderen 
wel en die ging het uitleggen: 
“ Daar kun je hamburgers 
kopen en dan geld sparen… 
want ze hebben daar geen geld 
voor een clown”…. 
Naar het schijnt, heeft juf 
Suzan het niet droog kunnen 
houden. 

 
Verdraaid nog ‘an toe! 

Juf Christa Wiegant heeft een 
rare draai gemaakt. Nu moet 
iedereen natuurlijk zelf weten 
wat ‘ie op een dag doet, maar 
dit resultaat was niet de 
bedoeling. Een scheurtje in de 
meniscus is niet iets om vrolijk 
van te worden. We wensen 
Christa van harte beterschap! 
 
Jubileum

 
Vorige week hebben we als 
team gevierd dat juf Saskia 40 

jaar voor de klas staat. 
Menigeen was verbaasd dat te 
horen, want bij zoveel jaar denk 
je eerder aan een juf met een 
grijze knot en een rollator. Niets 
van dit alles! Tijdens het feestje 
geen koffie met cake in een 
rondvaartboot, maar een 
spannend uur in een escape 
room. Het zag er nog even naar 
uit dat er voor een deel van het 
team geen escape meer 
mogelijk was. Gelukkig kwam 
dit na een aantal aanwijzingen 
toch nog goed. We hadden 
anders de school moeten 
sluiten. Juf Saskia heeft een 
mooi aandenken gekregen en 
we hebben de wens 
uitgesproken of ze nog 40 jaar 
wil blijven. Daar heeft ze niet 
echt duidelijk op gereageerd….. 
 
Welcome back 

Op woensdag 3 oktober gaat 
juf Anouk weer aan het werk op 
school. We zijn blij dat ze er 
weer is en wensen haar veel 
plezier. 
 
Squla 

Via Squla.nl 
(https://www.squla.nl/) kunnen 
kinderen van de basisschool in 
de groepen 1 t/m 8 online 
oefenen met het leren van 
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verschillende vakken. De 
spellen zijn zowel via de 
website te spelen als op een 
tablet via de Quiz App (iOS en 
Android). Zo kunnen kinderen 
thuis op spelenderwijs allerlei 
vakken oefenen op hun 
favoriete device.  
 
Toffe peren 

Toffe peren zijn het bij de EU. 
Onze school is 1 van de 3008 
basisscholen die dit jaar mag 
meedoen aan het 
schoolfruitprogramma. Dat 
betekent dat er 3 porties 
groente of fruit per week per 
kind worden verstrekt. We 
starten in de week van 12 
november en het gaat door tot 
de week van 15 april. Zo 
komen we vast wel gezond als 
vitaminebom door de winter! 
 
Gezelligheid kent wel tijd 

Veel ouders van de groepen 1 
en 2 verkeren in de waan dat 
het inloopkwartier na 8.30 uur 
begint of doorloopt. 
Dit is, zoals reeds eerder 
vermeld echter geenszins het 
geval. Om half negen vangen 
de lessen aan en die zijn echt 
voor de kinderen bedoeld. U 
wordt dus vriendelijk verzocht 
om op tijd de klas te verlaten. 
 
Fotograaf 

Di. 2- en wo. 3 oktober komt de 
fotograaf op school. Onder 
schooltijd zullen alle kinderen 
op de foto gaan, alleen, met de 
groep en met broer/ zus uit een 
andere klas. In de hal hangt 
een overzicht wanneer welke 
groep aan de beurt is. 
Wo. 3 oktober is er ook de 
gelegenheid om op de foto te 
gaan met broer/zus die niet op 
onze school zitten. Deze foto’s 
worden na schooltijd gemaakt. 
Hiervoor hangt ook een 
intekenlijst in de hal. Wanneer 
er meer aanmeldingen zijn dan 
beschikbare tijden, zal er een 
extra lijst komen. De 
achtergrond van de te maken 
foto’s is wit. 
 
Agenda 

Dinsdag 2 okt. : 
-Schoolfotograaf 
-KOL-gesprekken 
-Groep 4 bezoekt het Museon. 
De bus vertrekt om 8.45 uur. 
Woensdag 3 okt.: 
-Schoolfotograaf 

-Start Kinderboekenweek 
Donderdag 4 oktober: 
-Laatste dag Kinderpostzegels 
Maandag 8 oktober: 
-KOL- gesprekken 
Woensdag 10 oktober:  
-’s middags KOL-gesprekken 
Vrijdag 12 oktober: 
-Afsluiting Kinderboekenweek. 
 
Bijlage 

De bijlage wordt verzorgd door 
groep 5. 
Er is ook een bijlage met 
informatie over de 
Kinderboekenweek. 
 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend. 
 
 
 
 
 


