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Terugblik

Met de herfstvakantie  weer 
achter ons en de licht 
waarneembare geur van 
pepernoten in het verschiet, 
kijken we toch nog even terug 
naar de Kinderboekenweek. 
Groepsdoorbrekend hebben de 
kinderen aan elkaar 
voorgelezen. Het was erg leuk 
om te zien en te horen, hoe 
bijvoorbeeld de kinderen van 
groep 6 voorlazen aan de 
kinderen van groep 4. 
Sommigen zaten op hun stoel, 
anderen zochten een plekje op 
de vloer of juist weer onder een 
tafel, alsof ze in een soort van 
leeshutje zaten. De kinderen 
hebben ervan genoten. Linda 
Peers van de wijkbibliotheek 
heeft van alles verteld over 
gouden griffels en de nieuwst 
verschenen kinderboeken 
getoond en er ook uit 
voorgelezen. 
De boekenmarkt was als 
vanouds weer een gezellig 
moment voor kinderen en 
ouders. Oude boekjes hebben 
thuis hun plank weer moeten 
afstaan aan een nieuwe serie 
boeken. Lezen maar!  Daar 
doen we het tenslotte voor. 
Dank aan de ouderraad voor 
het versieren van de hal en 
natuurlijk ook dank aan alle 
ouders die hun aankoopbon 
van Bruna hebben gedoneerd 
aan school! 
 
Rapport 
Als je als juf of meester zelf 
gewend bent om rapporten te 
maken en uit te delen, dan 
ervaar je pas dat het ook best 
wel spannend is, als je zelf een 
rapport krijgt als school.  
In dit geval een rapport van 
ouders en kinderen, een 
zogeheten 
tevredenheidspeiling. 

Zowel de ouders als de 
kinderen laten zich in algemene 
zin positief uit over de school. 
Daar zijn we natuurlijk blij mee. 
Zoals een goede juf of meester 
betaamt, kijk je ook naar 
eventuele verbeterpunten. 
Waar dat kan, zullen we daar 
zeker aan gaan werken.  In elk 
geval willen we alle 
deelnemers, groot en klein 
bedanken voor hun feedback. 
U kunt het document met de 
bevindingen terugvinden op 
onze website. De uitkomsten 
van de tevredenheidspeilingen 
nemen wij mee in onze plannen 
voor het meerjarige beleidsplan 
van onze school.  
 
Schoolfruit

 
In de vorige nieuwsbrief is al 
aangekondigd dat we meedoen 
aan het EU-
Schoolfruitprogramma. Wat een 
geluk dat er nog geen sprake is 
van een NEXIT! Je zou anders 
je gratis appeltje voor de dorst 
mooi mislopen. De actie loopt 
van 12 november 2018 t/m 19 
april 2019. Er worden per week 
per kind drie porties fruit 
/groente verstrekt op de dagen 
woensdag/ donderdag/ vrijdag.  
Vanaf dit jaar kunnen ouders 
zich opgeven voor een 
nieuwsbrief. Hierin staat onder 
andere informatie over groente 
en fruit voor de week erop, 
zodat u er rekening mee kunt 
houden. U kunt zich voor deze 
brief opgeven via 
www.euschoolfruit.nlschoolfruit
nieuwsbrief. 
 
 

Opleiding MRT  

Dit jaar ben ik gestart met de 

opleiding MRT (Motorisch 

Remedial Teaching). Dit om 

mezelf als gymdocent te 

ontwikkelen om kinderen het 

plezier in spelen en bewegen te 

ontdekken of te behouden, 

waardoor ook minder vaardige 

bewegers een langdurige 

bewegingsmotivatie kunnen 

ontwikkelen waardoor we 

kinderen beter kunnen helpen 

in het bewegingsonderwijs 

MRT is het verlenen van extra 

onderwijshulp in het kader van 

de bewegingsopvoeding. Voor 

veel cognitieve vakken, met 

name voor lezen en rekenen, 

bestaat extra hulp in de vorm 

van remedial teaching. Als 

kinderen in de klassensituatie 

niet mee kunnen komen, 

bestaat de mogelijkheid tot 

remediëren. Op het gebied van 

de motoriek kan dit dus ook.   

Voor de opleiding moet ik soms 

opdrachten maken waarbij ik 

filmmateriaal nodig heb van 

kinderen. Mocht dit het geval 

zijn zal ik dit altijd eerst met 

ouders bespreken.  

Mochten er vragen zijn dan 

kunt u mij een mail sturen naar 

mvvliet@scoh.nl 

  

Sportieve groet,  

  

Mirjam van Vliet 

Gymdocent Bavinckschool  
 
Zending 
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Als ouder wil je er altijd voor je 
kind zijn, zeker als het op zijn 
kwetsbaarst is. Daarom zijn er 
Ronald Mc Donald huizen en 
huiskamers, dan kan een ziek 
of zorgintensief kind zijn ouders 
altijd dichtbij hebben. Zo zijn 
papa en mama in de buurt bij 
behandelingen, maar ook voor 
een kus, een knuffel of een 
verhaaltje voor het slapengaan. 
Deze huizen zijn afhankelijk 
van donaties. De kinderen van 
de Bavinckschool hebben dit 
kinderfonds uitgekozen om te 
ondersteunen dit jaar. Iedere 
dinsdagmorgen willen we geld 
ophalen voor dit mooie doel. 
Het zou fijn zijn om aan het 
eind van dit schooljaar een 
mooi bedrag als school te 
kunnen doneren. In de hal kunt 
u zien hoeveel geld we 
ophalen. 
 
 
 
Ouderbijdrage

 
Uit de administratie is gebleken 
dat nog lang niet alle ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage hebben 
betaald. We verzoeken u 
vriendelijk en ook met klem om 
deze bijdrage aan school 
alsnog te leveren. We worden 
door te weinig inkomsten 
beperkt om extra dingen als 
bijvoorbeeld uitstapjes met de 
kinderen in voldoende mate 
aan te bieden.  
De school heeft helaas geen 
eigen schatkist om uit te putten. 
Wilt u meehelpen om de 
Bavinckschoorsteen rokend te 
houden? Het gaat ook om uw 
kind. Als u de ouderbijdrage 
nog niet betaald heeft, wilt u dit 
dan voor 1 december doen? 
 
Helpende hand 
Jaarlijks doen we mee aan de 
actie Schoenmaatjes van 
Edukans. Het doel ervan is om 

kinderen die weinig tot niets 
hebben blij te maken met 
spullen die wij als heel gewoon 
beschouwen. Een etui, een 
pen, een schriftje. In gesprek 
met de kinderen in de klas, 
blijkt dat veel kinderen heel 
betrokken zijn en is het soms 
voor hen een ontdekking dat 
lang niet iedereen zomaar van 
alles krijgt of heeft. Inmiddels 
zijn de dozen al versierd. De 
begeleidende brief en stickers 
zullen ook mee naar huis 
komen. We hopen dat u samen 
met uw kind een ander kind blij 
kunt maken. Inmiddels heeft 1 
ouder zich gemeld om met de 
auto de dozen naar het 
verzamelpunt te brengen. We 
zoeken nog iemand die voor 
het vervoer kan zorgen. (21/22 
november). U kunt zich melden 
bij juf Christa. 
 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is weer in 
conclaaf geweest en heeft 
leuke plannen uitgebroed. 
Het woord talentenjacht is 
gevallen en ook een 
verhalenwedstrijd viel uit de 
lucht. 
Superleuke dingen om te doen. 
Daar gaan we serieus naar 
kijken om het te verwezenlijken. 
U zult er meer van horen. 
 
 
Agenda 
-Di. 13 november: VO 
adviesgesprek groep 8 
-Wo 14 november VO 
adviesgesprek groep 8 
-Vr. 16 november inleveren van 
de dozen voor de actie 
Schoenmaatjes. 
Za. 17 november: Intocht Sint 
Nicolaas. 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep 7 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend. 
 
 


