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Plastic soep   

 
Het afgelopen weekend ging, 
twee jaar eerder dan gepland, 
de plastic vanger van de 
Nederlander Bojan Slat de 
oceaan op. Het streven is om 
met deze ingenieuze 
constructie het plastic uit de 
zee te vissen en zo het milieu 
een flinke oppepper te geven.  
Dinsdag jl. hebben de kinderen 
gastlessen gehad rondom het 
thema Plastic Circle Feest aan 
Zee. Naast het feit dat plastic 
verantwoord moet worden 
gebruikt en gescheiden van het 
afval, kun je er ook hele leuke 
dingen mee maken. 
Met de plastic doppen die we 
de komende weken 
verzamelen, zal een kunstwerk 
op het strand van 
Scheveningen worden 
gemaakt.  
En de juffen van de  groepen 7/ 
8 blijken opeens verzamelaars 
van grote plastic 
wasmiddelflessen te zijn. 
Ondanks het feit dat ze extra 
scheuten wasmiddel in de 
machine gooien, hebben ze 
nog niet genoeg flessen voor 
alle kinderen in de klas. Het is 
namelijk de bedoeling dat de 
kinderen iets gaan maken van 
deze flessen. Al u dus een lege 
wasmiddelfles hebt, geeft u 
hem dan aan de juffen van de 
groepen 7/ 8. Zij verstaan de 
kunst om er kunst van te 
maken. 
Na het plasticproject, gaan de 
juffen helemaal los met glas. Ze 
verzamelen voor de crea-
lessen groentepotjes (de grote 
maat). Deze dus niet in de 
glasbak gooien! 
 
Informatieavond 

Volwassenen die het 
schoolleven van het 
basisschoolkind beleven, 
hebben daar nog best een hele 
zware dobber aan, zo bleek uit 
een aflevering van “Een klas 
vol ouders”. Dat de dag van 

een schoolkind zeker wel een 
gevulde dag genoemd mag 
worden, zal u tijdens de 
informatieavond niet ontgaan 
zijn. Zeker na een lange 
zomervakantie, is het voor 
velen weer even wennen aan 
de dagelijkse gang van zaken.  
Overigens was het fijn om te 
merken dat zoveel ouders de 
avond bezocht hebben. 
 
Leerlingenraad 

Met grote zorgvuldigheid zijn er 
in de groepen 6 t/m 8 nieuwe 
leden gekozen voor de 
leerlingenraad. Alle kinderen 
die in aanmerking wilden 
komen, konden dat motiveren 
en beargumenteren. Tenslotte 
moet je ook goed in staat zijn 
om de mening van anderen 
goed over te brengen.  
Na een serieuze stemming in 
de groepen, kwam er dan toch 
eindelijk witte rook uit de 
schoorsteen en zijn de 
volgende kinderen in de 
leerlingenraad opgenomen: 
Groep 6: Jaimy en Améline. 
Groep 7: Maud en Sem 
Groep 8: Thomas en Tastil 
We wensen de nieuwe raad 
heel veel plezier en succes toe 
bij het uitoefenen van hun taak. 

 
Gelukstreffer! 

Wat er nu is gebeurd, doet erg 
denken aan het verhaal van 
Roald Dahl; Sjakie en de 
chocoladefabriek, waarin Sjakie 
de gouden wikkel heeft en 
daarmee in een avontuur 
verzeild raakt. 
Iets dergelijks is Charlotte uit 
groep 4 overkomen…. 
In groep 4 werden aan het 
begin van het schooljaar de 
Okkies uitgedeeld. In alle 
Okkies van heel Nederland had 
de uitgever 3 Gouden Tickets 
verstopt en laat nou net 
Charlotte een Gouden Ticket 
vinden!  
Daarmee heeft ze mooie 
prijzen gewonnen: Ze krijgt een 

jaarabonnement op de Okkie, 
de klas krijgt een workshop van 
Mad Science en de school mag 
extra ICT materialen uitzoeken. 
Met dit alles zijn we natuurlijk 
hartstikke blij.  
Maar dat was nog niet alles. Als 
klap op de vuurpijl kregen we 
ook nog taartjes van Okkie en 
wel zoveel, dat niet alleen 
groep 4 ervan kon smikkelen, 
maar ook de groepen 2 en 3! 
 
Formulieren 

Vandaag en eerder deze week 
heeft uw kind een aantal 
belangrijke formulieren mee 
naar huis gekregen: 
- De KOL- formulieren. 
- Formulieren voor de  
  oudertevredenheidspeiling. 
Om met de eerstgenoemde te 
beginnen; het invullen van de 
formulieren is voor jonge 
kinderen soms best lastig. Het 
kan handig zijn als u de vragen 
samen met uw kind bespreekt 
en invult. Ook is het belangrijk 
dat de formulieren op tijd retour 
gaan naar school, zodat de 
leerkrachten de gesprekken 
tijdig kunnen voorbereiden. 
De oudertevredenheidspeiling 
wordt om de vier jaar 
gehouden. Dit verplichte 
onderzoek wordt gehouden 
onder de ouders, de leerlingen 
en het personeel. De leerlingen 
en de leerkrachten vullen deze 
lijsten op school in, de ouders 
thuis. U zult begrijpen, dat 
tevredenheid ons doel is voor 
allen, maar toch kunnen er 
verbeterpunten zijn. Die willen 
we dan ook graag horen. Zelf in 
het geval dat er maar eentje is, 
gaan we daar serieus mee aan 
de slag. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om de 
ingevulde formulieren volgende 
week naar school te 
retourneren? Uiteraard wordt 
alles anoniem verwerkt! 
 
Te laat 

Het is opvallend dat in de 
groepen 1 en 2 regelmatig 
kinderen te laat komen. Wilt u 
ervoor zorgen dat uw kind om 
half negen op tijd in de klas zit? 
Dat maakt het begin van de 
dag minder onrustig.  
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Schoolfotograaf 

Op dinsdag 2 oktober en 
woensdag 3 oktober komt de 
schoolfotograaf. 
Voor de peuters en de kinderen 
van groep 1 t/m groep 8. 
 
 
 
Agenda 
-Maandag 17-09: Studiedag.  
-Dinsdag 18-09 : Prinsjesdag 
 Op beide dagen is de school   
 gesloten. 
- Vrijdag 21-09: KOL- 
 formulieren en  
 oudertevredenheidspeiling  
 inleveren. 

-Woensdag 26-09: Start actie  
 Kinderpostzegels. 
-Dinsdag 2 en woensdag 3 
oktober: Schoolfotograaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 

Er zijn twee bijlagen deze keer. 
- Informatiebrief over een 
gespreksgroepje dat bestemd 
is voor kinderen van 
gescheiden ouders. 
- Groep geel levert de eigen 
bijlage. 
 
 
 
 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend 
 
 


