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Welkom  
Na zes weken zomervakantie 
gingen de deuren van de 
school weer open en werd het 
gebouw gevuld met 
kinderstemmen. Zo’ n eerste 
schooldag is voor iedereen toch 
wel weer even wennen. Een 
nieuwe juf of meester, een 
ander lokaal, ouders die hun 
kind achterlaten in de klas en 
dat soms ook best spannend 
vinden. Ouders die nu eindelijk 
weer even tijd hebben voor 
zichzelf. Zo kan je wel 
doorgaan. 
We zijn intussen weer van start 
gegaan en hopen er een goed 
schooljaar van te maken! 
 
Nieuwe collega 
Juf Saskia heeft een nieuwe 
duo- collega. Sandra Plugge 
maakt nu deel uit van het 
Bavinck-team. Met juf Saskia 
samen geeft zij leiding aan 
groep 5. 
We wensen juf Sandra veel 
plezier toe in haar werk op de 
Bavinckschool. 
 
Rapportmapjes 
Wilt u, als dat nog niet gebeurd 
is, de lege groene 
rapportmapjes mee terug naar 
school geven aan uw kind? 
 

Stagia ire  
Je zou bijna zeggen: “We 
hebben er eentje in het wild 
gespot en gevangen”. Meesters 
zijn er nu eenmaal niet bepaald 
op voorraad. 

Joris ter Horst is zij-instromer 
en komt stage lopen op de 
maandagen in groep 6. Hij 
heeft er veel zin in en we hopen 
dat hij veel plezier en 
voldoening beleeft aan dit 
mooie beroep. 
 
KOL-formulieren 
In september/oktober houden 
we altijd Kind Ouder Leerkracht 
gesprekken. Daar komt de 
afkorting KOL vandaan. Ter 
voorbereiding wordt er een 
vragenlijst meegegeven. Deze 
dient als voorbereiding voor het 
gesprek. Het is de bedoeling 
dat u met uw kind bij het 
gesprek aanwezig bent. 
 

Mocht u de post gemist 

hebben… 

 

Om papierverspilling te 
voorkomen hebben wij besloten 
dat we de schoolgids niet meer 
gaan printen maar dat deze 
voor iedereen digitaal 
beschikbaar is. U vindt deze op 
de homepagina van onze 
website 
(www.bavinckschooldenhaag.nl
). Hierin vindt u onze 
belangrijkste informatie zoals 
de klassenindeling, de 
benodigde materialen, het 
vakantierooster en de agenda.  

Deze zal gedurende het jaar 
bijgewerkt worden. Houdt u 
deze goed in de gaten?  

Ook onze nieuwsbrief kunt u in 
het nieuwe jaar op de website 
terugvinden. Doordat het oude 
verzendsysteem niet naar wens 
functioneert, zijn wij op zoek 
gegaan naar een goede 
ouderinformatie-app. Wij hopen 
deze zo spoedig mogelijk en in 
ieder geval rond de 

herfstvakantie in gebruik te 
kunnen nemen. Uiteraard hoort 
u er tegen die tijd meer over.  

Met het geld voor de 
ouderbijdrage bekostigen we 
verschillende activiteiten voor 
de kinderen zodat het 
schooljaar nóg leuker en 
leerzamer wordt. Denk 
bijvoorbeeld aan de 
kunstlessen, extra ict-lessen, 
de bezoekjes aan musea en de 
verschillende vieringen. We 
hopen dan ook dat u allemaal 
bereid bent de bijdrage te 
betalen zodat we deze 
activiteiten kunnen blijven 
doen.  

Tenslotte  nog even uw 
aandacht voor de 
informatieavond van maandag 
9 september. Daarin kunt u 
kennismaken met de nieuwe 
leerkracht van uw kind(eren) en 
wordt u verteld wat u dit 
schooljaar in de verschillende 
groepen kunt verwachten.  

We starten om 18.30 in de 
gymzaal met de peuterouders 
en de groepen 5 t/m 7 en om 
19.45 uur met de groepen 1 t/m 
4 en 8. Na de gezamenlijke 
start gaat u samen met de 
leerkracht van uw kind(eren) 
naar de verschillende lokalen 
om verder kennis te maken. 
Voor groep 8 wordt er naast de 
gebruikelijke informatie ook 
verteld hoe de 
doorstroomprocedure naar het 
voortgezet onderwijs er uitziet, 
voor deze groep zal de avond 
tot 21.15 uur duren.  

We hopen dat u deze avond 
aanwezig kunt zijn. 

Agenda 

Ma 9 september: 
Informatieavond ( Zie 
voorgaande stuk) 

Vr. 13 september: KOL-

formulieren gaan mee naar 

huis. 

http://www.scoh.nl/bavinck


Ma. 16 september: 

STUDIEDAG. De kinderen 

zijn vrij. 

Di. 17 september: 

Prinsjesdag.  

Vr. 20 september : KOL-

formulieren ingevuld terug naar 

school. 

Bijlage 

Deze keer is er nog geen 

bijlage. 

Het team van de Bavinckschool 

wenst u een fijn weekend. 

 

 


