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KOL-gesprekken 
Inmiddels zijn de KOL-
gesprekken weer achter de rug. 
Er zijn altijd weer momenten 
van verrassing wanneer 
kinderen zelf een bijdrage 
kunnen leveren aan een 
gesprek. Zowel voor de ouders 
en de leerkracht, zijn er soms 
echte eye-openers. Veel 
kinderen blijken ook goed in 
staat te zijn om te kunnen 
verwoorden wat hen bezig 
houdt. Zo’n gesprekje brengt de 
wereld van thuis en de wereld 
van school vaak dichter bij 
elkaar. De conclusies die uit de 
gesprekken voortkomen, staan 
in het KOLformulier dat op 
maandag 29-oktober mee terug 
naar huis gaat. 
 

 
Rapporten 
Bij de inname van de groene 
rapport stofmappen, bleek dat 
er in vele daarvan nog de 
bladen zaten van voorgaande 
rapporten. Het is de bedoeling 
dat de KOL-formulieren en de 
rapportbladen worden 
verzameld in de blauwe 
rapportmap, die u thuis hebt.  
Wilt u de groene stofmap leeg 
meegeven terug naar school? 
De blauwe rapportmap blijft 
altijd thuis. 
 
Museon gr 4 
Groep 4 heeft vorige week het 
Museon bezocht. Daar kregen 
de kinderen les over stroom. 
Met alle opgedane kennis, 
hebben de kinderen in 
tweetallen een electrospel 
gemaakt. 
 
Workshop 
Soms is nieuws zo nieuw, dat 
je nog niet precies weet wat er 
gaat komen bij het schrijven 
van de Nieuwsbrief. Dat geldt in 
dit geval voor de workshop die 
groep 4 die vandaag is 
gehouden door Mad Science. 
Als u op de hoogte wilt worden 
gebracht, dan moet u uw kind 
maar even uithoren. 

 
Kinderboekenweek 
Vorige week woensdag is de 
Kinderboekenweek van start 
gegaan. Er was door veel 
kinderen driftig geoefend met 
het dansje en het liedje. Op het 
moment suprême echter, liet de 
geluidsinstallatie op het plein 
het afweten, terwijl hij het bij de 
test natuurlijk wel gewoon 
deed. Heel sneu natuurlijk. 
Geluk bij een ongeluk, zo 
bleek; de danseressen 
mochten nu in elke groep apart 
het dansje doen. Eind goed, al 
goed. En de 
geluidsinstallatie?....daar bleek 
het internetkabeltje van los te 
zitten, GRRRR. 
Het thema “Vriendschap” is 
uitgebreid in de groepen aan de 
orde geweest. Linda Peers van 
de bibliotheek heeft in enkele 
groepen verteld over gouden 
griffels en penselen, de 
kinderen van groep 6 hebben 
voorgelezen aan de kinderen 
van groep 4, er is geknutseld, 
er zijn allerlei boeken 
besproken die binnen het 
thema vallen en natuurlijk was 
er weer de afsluiting met onze 
traditionele Bavinck-
Boekenmarkt. 
Wat niet afgesloten mag 
worden is natuurlijk 
VRIENDSCHAP, laten we die 
vooral houden of maken. 
 
 

 
In het zonnetje 
Nu meester Gerrit al enige tijd 
zijn werk niet kan doen, bleek 
dat we wel heel erg verwend 
waren met zijn inzet. Eigenlijk 
wisten we dat al, maar door de 
hele situatie werd het nog eens 
extra onderstreept. Meester 
Gerrit maakte bijvoorbeeld 
tussentijds de toiletten nog 
eens schoon, geen overbodige 
luxe, als je bedenkt dat nog niet 

iedereen beschikt over het 
plasvaardigheidsbewijs. Een 
van de moeders bood toen 
spontaan aan om de toiletten 
tussentijds schoon te maken. 
Wat een aanbod! Natuurlijk 
hebben we Mmantox al 
bedankt, maar een plekje in de 
nieuwsbrief is zeker op z’n 
plaats. 
 
Gevraagd 
Bij de actie Schoenendoos 
moeten de schoenendozen 
naar het depot in Schiedam 
worden gebracht. Daarvoor zijn 
twee auto’s met chauffeurs 
nodig. Welke ouders willen 
deze klus klaren? U kunt zich 
melden bij juf Mirjam of juf 
Minouka 
 

Roken  
Kolencentrales moeten sluiten 
om de lucht te zuiveren zodat in 
de toekomst de wereld voor de 
kinderen en kleinkinderen ook 
nog bewoonbaar is. Wat 
vreselijk, dat er dan nog steeds 
kinderen door een walm van 
sigarettenrook door het 
schoolhek moeten! Laten we 
eenvoudig beginnen en rookt u, 
als het dan echt moet, bij de 
uitgang van de gymzaal! 
 
Acaciastraat afgesloten 
T/m 19 oktober zal de straat 
vanaf 7.00 uur ’s ochtends 
afgesloten zijn voor het 
verkeer. Alleen voetgangers 
zijn nog toegestaan (gelukkig 
maar, anders zou de school 
dicht moeten). Dit alles heeft te 
maken met de bouwactiviteiten 
alhier. 
 
VakantiepasClub 
herfstvakantie Den Haag 
De blaadjes vallen van de 
bomen en de kastanjes liggen 
voor het oprapen. Tijd voor de 
herfstvakantie!  Dat betekent 
een nieuw pakket activiteiten 

van de VakantiepasClub mét 

VakantiepasKorting.  
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Vogelvriendjes verven een 
pindakaashuisje bij Avonturia 
de Vogelkelder. In het 
Videogamemuseum spelen 
gamers allerlei oude en nieuwe 
games. Avonturiers gaan terug 
naar de prehistorie in Sea Life 
en voor de sportievelingen is er 
een Geheim Agent Bootcamp. 
Bekijk deze en alle andere 
activiteiten op 
www.vakantiepas.nl. 
Is uw kind nog geen lid van de 
VakantiepasClub? Geef het 
dan gratis op via 
www.vakantiepas.nl en maak 
meteen gebruik van de 
kortingen. 
VakantiepasClubleden krijgen 
twee weken vóór elke 
schoolvakantie een mail met  
kortingsbonnen en een link 
naar de activiteiten. 
 
 
Medezeggenschapsraad 
Donderdagavond 8 november 
komt de raad weer bij elkaar. 
Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u deze 
doorgeven aan de MR-leden. 
 
Ikenjijkindercoaching 
Bestemd voor kinderen en hun 
ouders in geval van scheiding. 
Onze ervaring is dat ouders 
soms een drempel voelen om 
hun kind aan te melden vanuit 
angst (ook soms een stukje 
taboe op de scheiding of hulp 
aan kinderen), of dat ouders 
nog met vragen in hun hoofd 
zitten en hier weer een drempel 
ligt om deze te stellen.  
Wij vertellen altijd dat we vanuit 
de beleving van het kind 
werken, en positief aan de slag 
gaan om de scheiding een plek 
te geven en met vertrouwen 
naar de toekomst te kijken. 
  
Ouders mogen ook altijd even 
bellen naar Cindy of Vivienne 
als ze met vragen zitten.  
 
Cindy Kerklingh | 
cindy@tweemaalthuis.nl | 06-
30716085 
Vivienne van Luyk | 
info@ikenjijkindercoaching.nl | 
06-13154092 
 
Agenda 
-Vriijdag 19-10: STUDIEDAG. 
De school is gesloten. 
-Maandag 22-10 t/m 26-10:  
herfstvakantie. 

-Maandag 29-10: KOL 
formulieren mee naar huis. 
-Dinsdag 30-10: Groene 
stofmappen (leeg) terug naar 
school. 
-Woensdag 7-11 “Hoera ik 
word 4” van 13.00 tot 15.00 uur 
bij juf Cedy. 
-Donderdag 8-11 
Medezeggenschapsraad 
vergadering start 18.30 uur. 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep 3 
 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijne herfstweek 
toe. 
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