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Ouderraad  

In de ouderraad borrelt het van 
de activiteiten. De planning 
voor het Sinterklaasfeest is 
gemaakt en het eerst 
uitgevoerde resultaat daarvan 
valt al te bewonderen in de hal 
van de school. Een mini replica 
van de Sint ligt daar heerlijk de 
hele dag lekker onder een 
warme deken in een 
reuzengroot bed. Het is toch 
werkelijk te hopen dat de Sint 
tegen 5 december uit zijn slaap 
is ontwaakt!  
Het team van de ouderraad is 
in de afgelopen tijd ook 
uitgebreid; fijn, want vele 
handen maken licht werk.  
Op 27 november a.s. zal de 
ouderraad het schoolteam 
inlichten over alle bedachte 
plannen voor de komende tijd. 
Vol verwachting klopt ons hart! 
In elk geval vinden we het 
fantastisch dat er zo wordt 
meegedacht en geholpen. 
 
Sint Nicolaas 

Vanzelfsprekend hopen we de 
Sint en zijn Pieten op 5 
december welkom te heten. Het 
zal voor hen geen sinecure zijn 
om de school op waardige 
wijze te bereiken met alle 
obstakels in de Acaciastraat. 
Hoewel, voor de Sint is zelfs 
geen dak te hoog, het zal vast 
wel goed komen. 
Gewoontegetrouw zullen we 
heel hard zingen op het plein. 
De Sint weet dan in elk geval 
dat hij niet naar de 
bouwvakkers aan de overkant 
moet! U ouders, bent natuurlijk 
van harte welkom op het plein. 
Kiest u wel een strategische 
plaats achter de kinderen? 

Zelfs bij de stoerste 
volwassenen komt het kind 
naar boven met Sinterklaas in 
de nabijheid……maar ken uw 
plaats! 
Na deze dag vol emoties en 
verrassingen, mogen de 

kinderen op 6 december (indien 
gewenst) gebruik maken van 
de mogelijkheid tot inloop tot 
9.00 uur. Mocht uw kind deze 
dag in het geheel niet naar 
school toe komen i.v.m. een 
enkele reis naar Spanje, meld u 
dit dan even bij juf Christa. 
 
Huishoudelijke mededeling 
uit Spanje 

Op maandag 26 november 
mogen de kinderen hun schoen 
zetten op school. (gr. 1 t/m 4) 
 
Ongehoord

 
Wat er op school gebeurt, wil je 
niet altijd horen. Soms is het 
gewoon nog niet de tijd om 
bepaalde zaken ten berde te 
brengen. Zeker nu Sinterklaas 
in de schijnwerpers staat, is het 
verwarrend en wellicht storend 
om al over kerst te praten. 
Toch mag er best wel een tipje 
van de sluier worden gelicht. 
Het kerstzangkoor is namelijk al 
volop aan het oefenen. Dit jaar 
is het koor zelfs uitgebreid met 
3 heren. De vaders en moeders 
zingen dat het een lieve lust is. 
Zodra ze merken dat er een 
kind in de buurt is, schakelen 
ze per direct over van “Midden 
in de winternacht “naar  “Zie de 
maan schijnt door de bomen!” 
Heel adaptief, want dat hoort bij 
modern onderwijs! 
We verheugen ons al op de 
uitvoering. Geniet vooral dames 
en heren! 
 
Vocabulaire

 
Dat taal aan verandering 
onderhevig is, weten we 
allemaal. Ongemerkt worden 
we vaak meegenomen in 
bepaalde manieren van zeggen 
of in het gebruik van nieuwe 
woorden. Dit is zoiets: 
“Digiklooiboxen” Ga daar maar 
een stukje over schrijven! Na 

enige voorinformatie van juf 
Suzan, die al helemaal gewend 
was aan dit nieuwe woord, hier 
de uitleg. De kinderen van 
groep 8 hebben een prijs 
gewonnen. Deze prijs bestaat 
uit DIGIKLOOIBOXEN. Dit zijn 
dozen met allerlei onderdelen 
zoals: actuatoren, 
microschakelaars, 
stuurmotoren, printplaatjes, 
waar een robotachtige van 
gemaakt kan worden. De 
degelijke blokkendoos van 
vroeger vervliegt erbij in het 
land der nevelen! Het is voor de 
kinderen natuurlijk heel leuk en 
leerzaam om hiermee aan de 
slag te gaan. Wie weet staat er 
straks een robot voor de klas. 
 
Zweetkamertje 

Vorige week was de 
koffiekamer na schooltijd het 
domein van ouders, kinderen 
en de juffen van groep 8. 
Daar werden de pre-adviezen 
gegeven. 
Toch altijd weer een spannend 
momentje. Het is echter ook 
een moment van uitdaging, 
want het advies is absoluut 
geen uitgestippelde loopbaan 
inclusief diploma. Daarvoor 
moet er nog heel wat water 
door de Rijn stromen en we 
weten allemaal dat dit niet altijd 
vanzelf gaat. Schouders 
eronder dus! 
 
Uitgesproken… 

Kinderen kunnen soms heerlijk 
verrassende uitspraken doen. 
Hier een greep: 
In de doktershoek komt dokter 
R. naar de wachtkamer en 
roept: “Wie kan ik nu 
verbeteren?” 
 
Juf Suzan bezoekt Groep 1 bij 
juf Cedy. Het 
Sinterklaasjournaal staat aan 
met Dieuwertje Blok in beeld. 
Zegt een kleuter tegen juf 
Suzan: “Hé, je bent op tv!” 
 
Juf Mirjam van groep 6 heeft 
uitleg gegeven over de 
hangende schotten in groep 7 
en 8 om de akoestiek te 
verbeteren. Deze reactie 
volgde: Het dak is heel erg. In 
groep 7 bij ons op school 
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hebben ze het dak schuin 
gelegd, zodat geluid zich goed 
terugkaatst. Tsja en dan sta je 
zo je best te doen om iets uit te 
leggen! 
 
In de vaart der volkeren 

Dat ICT-onderwijs van groot 
belang is voor het onderwijs 
staat buiten kijf. Dat het 
allerminst een 
vanzelfsprekendheid is dat 
scholen over de bijbehorende 
middelen beschikken om dit 
onderwijs naar behoren te 
geven is eveneens waar. 
Gelukkig hebben we sinds 
afgelopen week de beschikking 
gekregen over een mobiel rek 
met 32 Chromebooks (laptops 
die via internet werken) Dit 
betekent dat we nu op grotere 
schaal kunnen gaan investeren 
in het ICT onderwijs. De try- 
outs zullen in eerste instantie in 
groep 8 plaatsvinden. U zult er 
nog meer over horen. 
 
Winkel van Sinkel 

Er is een enorme hoeveelheid  
gevonden voorwerpen op 
school. Als je het zo ziet, 
begrijp je eigenlijk niet dat de 
kinderen nog enigszins gekleed 
naar huis gaan. Mocht u iets 
missen, of uw kind zegt 
’s ochtends :” Ik heb niets om 
aan te trekken”, ga dan rustig 
even shoppen bij de Outlet van 
juf Christa. 
 
 
Agenda 

Maandag 26-11: Schoen zetten 
(gr 1 t/m 4) 
Dinsdag 27-11: Studiedag 
(Kinderen Vrij). De 

peuterschool is ’s middags 
open. 
Dinsdag 4 december: Sint-
viering Peuterschool. 
Woensdag 5 december: 
Sinterklaasviering (gr 1 t/m 8) 
De school gaat om 12.00 uur 
uit. 
Donderdag 6 december: Inloop 
tot 9.00 uur. 
 
Bijlage 

De bijlage wordt verzorgd door 
groep 6. 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend. 
 
 
 

 

 
Wat een plaatje! 

Bedankt kinderen en ouders 
voor jullie bijdrage aan de Actie 
Schoenmaatjes. Hier worden 
weer een heleboel kinderen blij 
mee gemaakt! 
 

 
 
 

 
 
Speciale dank voor de 
vervoerders van de 
schoenkadozen: Moeder van 
Emmin Annaciri (gr.6) en vader 
van Naomi Voormolen (gr.5) 
 
 
 


