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De plakbandjes zijn eraf 

 
Het nieuwe jaar dat we in de 
schoot geworpen kregen, is 
inmiddels weer aan gewenning 
bloot gesteld. Na de 
kerstvakantie heeft het ritme 
van alle dag zijn plek weer 
ingenomen. We hebben elkaar 
de beste wensen gewenst en 
hopen op een goed jaar voor 
ieder. Zo’n jaar is als een 
cadeautje. Onder het papier zit 
de verrassing. Zit erin wat je 
hebt gehoopt, of is het iets wat 
je nooit had verwacht, of valt 
het jammer genoeg tegen? Een 
cadeautje openmaken maakt 
ook vaak het kind los bij een 
volwassene, vol verwachting, 
met nieuwsgierigheid. 
Het nieuwe jaar zit weer vol 
uitdagingen, gewenste en 
ongewenste. Laten we 
proberen om er het beste van 
te maken. Met z’n allen, als een 
kind. 
Een lief nieuwjaar toegewenst! 
 
Vorig jaar 

 
Wat een mooie afsluiting van 
het schooljaar hebben we 
gehad. Het Kerstfeest was er 
één met een gouden randje. 
Kinderen, ouderraad, 
“Vuurkorfvaders” ,Kerstkoor, 
“Catering”ouders, 
belangstellende ouders, juffen 
en meester, allemaal een 
steentje bijgedragen aan deze 
sfeervolle viering. Bedankt ! 
Wegens succes hebben we 
besloten om in 2019 weer Kerst 
te vieren……. 
 
                                                     
 

Januari 

Januari is traditioneel  de 
maand waarin de CITO-toetsen 
in de groepen worden 
afgenomen. De kinderen 
mogen weer laten zien wat ze 
allemaal hebben geleerd en 
wat ze daarmee kunnen. Het 
geeft ons een overzicht van de 
leerontwikkeling van het kind 
gedurende de schooljaren. 
Van die CITO hoeven we geen 
opgeblazen toestand te maken. 
Het is wel van belang dat de 
kinderen uitgerust zijn en ook 
een ontbijtje achter de kiezen 
hebben. Tsja, maakt dat 
verschil met andere dagen?  
Zodra de CITO-toetsen zijn 
afgerond gaan we de rapporten 
maken. 
In februari zullen deze met u  
worden besproken. 
Groep 1 ontspringt de CITO-
dans. Deze groep wordt via de 
methode KIJK geobserveerd. 
Vanaf groep 2 wordt er pas met 
CITO getoetst. Hiermee volgen 
we het beleid van ons bestuur 
SCOH. 
 
Chromebooks 

Een kast vol met zoveel 
geheugen dat je er een 
minderwaardigheidscomplex 
aan kunt overhouden. De 
chromebooks zijn gearriveerd. 
Zij gaan ons helpen om op 
digitale wijze de weg der kennis 
op nog hoger plan te brengen. 
21e eeuwse vaardigheden 
wordt dit genoemd. De 
proefkonijnen zijn de kinderen 
van groep 8. Zij mogen er het 
eerst mee aan het werk. Er zijn 
nu mogelijkheden om digitaal te 
toetsen, adaptieve 
lesuitdagingen op eigen niveau 
aan te bieden, ondersteunende 
lessen op maat. We zijn erg 
benieuwd naar de ervaringen. 
De chromebooks zijn trouwens 
niet zonder slag of stoot op de 
bovenste etage beland. Vier 
zeer gespierde vaders hebben 
zich als onverwoestbare 
POWERMEN gestort op de 
loodzware kast die de 
chromebooks moet bergen. 
Bedankt en............juf Christa 
heeft Tijgerbalsem in de kast. 
 

 

Attent 

Een poosje geleden vroeg een 
oma van een kleutertje of er 
iets in de nieuwsbrief kon 
worden geschreven. Het was 
haar opgevallen dat juf Erna 
veel heeft ingevallen voor juf 
Christa. In deze tijden van 
lerarentekort is het niet altijd 
maar vanzelfsprekend dat er 
een, voor de kinderen, bekende 
invaller voor de klas komt (als 
er al één te vinden is) Veel 
waardering voor juf Erna die zo 
voor de continuïteit in de groep 
heeft gezorgd! 
In het algemeen mogen we ons 
gelukkig prijzen dat we, als het 
ook maar enigszins mogelijk is, 
voor elkaar klaar staan om bij 
absentie van een collega de 
helpende hand te bieden. 
 
Het kastje in de hal  

 
Soms zie je ze weleens buiten 
staan, kastjes vol met boeken. 
Je mag er wat uithalen, of je zet 
er een uitgelezen boek in terug. 
Juf Christa (die naast de 
voordeur woont) had het 
lumineuze idee om zo’n kastje 
in de hal te zetten. Daarin 
kunnen kinderen hun 
uitgelezen boeken zetten en er 
ook iets nieuws uithalen. Zo is 
er telkens iets nieuws om te 
lezen. Binnenkort verschijnt het 
kastje in de hal. Als het kastje 
vol is, mogen er geen boeken 
naast of op worden gelegd. In 
dat geval moet je even wachten 
met de aanlevering.  
Dat wordt lezen!!!!!! 
 
Medezeggenschapsraad 

Op maandagavond 28 januari 
as. zal de MR vergaderen. Als 
u dingen hebt die u graag 
besproken zou willen hebben, 
geeft u die dan even door.  
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Staking 

Op 15 maart vindt een 
landelijke onderwijsstaking 
plaats. Op het moment van het 
schrijven van deze nieuwsbrief, 
is nog niet bekend of de SCOH-
scholen hier ook aan zullen 
deelnemen. 
Toch is deze datum wel iets om 
in het achterhoofd te houden, 
want de kans van een staking 
is reëel. Zodra wij zekerheid 
hebben hierover laten we dat 
direct weten.  
 
Agenda 

Vr 18 januari: Briefjes planning 
ouderavond mee naar huis. 
 
Wo. 23 januari: 
- Gr. 2 en 5 naar het Museon 
(8.45) 
- Gr. 3 en 6 naar het Museon  
(10.15 uur 
 
Do. 24 januari: Studiedag. 
(kinderen vrij) 
 

Ma. 28 januari: MR- 
vergadering. 
 
  
Bijlage 

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


