
Spreuk: School: Ach, over een paar jaar kunnen we IQ downloaden. (Loesje) 
 

 Vrijdag 20 september 2019 nr.2     www.scoh.nl/bavinck  
   
 
Volop aan de slag 
Met de, in de vakantie, 
opgeladen batterijen, zijn we 
weer met elan van start 
gegaan. In de eerste 
schoolweek werden de 
langverwachte tablets bezorgd. 
Nadat ze gebruiksklaar waren 
gemaakt konden de kinderen er 
meteen mee aan de slag. Er 
wordt inmiddels driftig digitaal 
gerekend. Daarnaast zijn ook 
de Chromebooks geleverd. Dit 
zijn in feite kleine laptops. Zij 
kunnen worden ingezet bij 
bijvoorbeeld Engels, 
geschiedenis , natuur, 
aardrijkskunde en bij allerlei 
gelegenheden om informatie op 
te zoeken. Wellicht hebt u op 
de eerste en de tweede etage 
grote  kasten gezien, wel, dat 
zijn de plaatsen waarin de 
Chromebooks worden 
opgeladen en bewaard. Er 
schijnt een stekkertje over te 
zijn dat gebruikt kan worden als 
oplaadpunt voor vermoeide 
leerkrachten. We zullen zien 
wie er in de komende tijd 
stralend uit de computerkast 
komt… 
 
Informatieavond 
De informatieavond is goed 
bezocht. Wanneer je zo hoort 
wat je kind in een schooljaar 
voor de kiezen krijgt, zou je er 
bijna medelijden mee krijgen. 
Maar ach, dat wat je in een half 
uur te horen krijgt, wordt 
uitgesmeerd over een heel 
schooljaar. De ervaring heeft 
ons geleerd dat het allemaal 
goed zal komen, zeker als wij 
samen met u ouders, de 
kinderen steunen.  
Op de informatieavond is ook 
genoemd dat we als 
“Kunstmagneetschool” in 
januari de overstap gaan 
maken naar “Cultuur op zijn 
Haags” Dit item vormde tevens 
een onderdeel van onze 
studiedag op maandag 16-09 jl. 
 

Studiedag 

 
Deze dag bestond uit diverse 
onderwerpen. 
Een deel van het team heeft 
zich verder verdiept in de 
mogelijkheden van Snappet . 
Daarna hebben we allen kennis 
gemaakt met de mogelijkheden 
van Cultuur op zijn Haags. 
Twee medewerkers hebben het 
een en ander toegelicht en ons 
meegenomen in het creatieve 
proces tijdens het weren aan 
een expressievak bij zowel de 
leerkracht als het kind. Op 
www.cultuurschakel.nl kunt u 
meer te weten komen over 
deze organisatie en het 
aanbod. 
Vanuit het aanbod hebben we 
als team keuzes gemaakt. 
Hierover zullen we u in een 
later stadium informeren. 
Het derde onderwerp was 
Social Scools, een app die 
wordt ingezet voor het contact 
tussen ouders en school en 
vice versa. U hebt hier een 
formulier voor ontvangen met 
gegevens om u aan te melden. 
Een groot aantal ouders heeft 
nog niet gereageerd. Wilt u dit 
zo snel mogelijk doen? Het is 
de bedoeling dat de app per 1 
oktober as. operationeel wordt. 
 
Onze buren 
Sinds de grote renovatie van 
onze school in 2014, heeft 
Laura Dak (kinderopvang) de 
beschikking over een mooi 
gebouw naast het onze. 
Hoewel we maar enkele meters 
van elkaar gescheiden zijn, 
hadden we nog nooit echt 
kennis gemaakt met elkaar. 
Beter laat dan nooit, bleek 
tijdens de informele ontmoeting 
tussen beide teams!  Dit kan de 
samenwerking en ook heel 
belangrijk, de gezelligheid, 
alleen maar vergroten. 
 

Schoolfotograaf 

 
De schoolfotograaf komt op 
donderdag 10 oktober op 
school om alle kinderen op de 
gevoelige plaat vast te leggen. 
Hier volgt het rooster: 
08.30-08.55 gr. Blauw 
08.55-09.20 gr. Geel 
09.20-09.45 gr. Rood 
09.45-1010  Peuterschool 
10.10-11.10 Broer/zus op 
school 
11.10-11.30 gr. 3 
12.30-12.55 Peuterschool 
12.55-13.15 Broer/zus op 
school 
13.15-13.35 gr.4 
13.35-13.55 gr.5 
13.55-14.15 gr.6 
14.15-14.35 gr. 7 
14.35-14.55 gr.8 
15.10-15.15 OR/ MR 
15.15-16.15 Broer/zus niet op 
school (er volgt nog een brief 
hierover) 
Deze dag zullen er geen 
gymlessen zijn! 
 
 

 
Kinderpostzegels 
Van woensdag 25-09 t/m 2 
oktober zal de jaarlijkse 
Kinderpostzegelactie weer 
plaatsvinden. 
 
MR vergadering 
Tot de MR zijn toegetreden 
Enissa Ghariani en  
Wim Mantje We wensen hen 
een inspirerende tijd toe in de 
MR. Op 14 oktober as. zal de 
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eerste MR vergadering van dit 
schooljaar plaatsvinden. Mocht 
u een onderwerp willen 
inbrengen, dan kunt u dit 
mailen aan de MR. (adres zie 
informatieboekje) 
 
Zendingsgeld 
Namens het Kinderfonds 
bedankt Sanne Rehe alle 
kinderen en ouders voor het 
ingezamelde bedrag van           
€ 581,70. Met deze zeer 
gewaardeerde bijdrage worden 
ruim 9 overnachtingen mogelijk 
gemaakt in een van de Ronald 
McDonald Huizen, waardoor 
zieke kinderen en hun familie 
dicht bij elkaar kunnen zijn. 
 

 

Ook dit jaar zullen wij weer een 
goed doel steunen. Dit jaar is 
er, in samenspraak met de 
leerlingenraad, gekozen voor 
Stichting Dierenlot. Deze 
stichting trekt zich het lot van 
verwaarloosde en mishandelde 
dieren erg aan. Wij als school 
willen deze stichting graag 
helpen. Op dinsdagochtend 
wordt de zending in de klassen 
opgehaald.  
 
 
 
Agenda 
Wo. 25-09 Start  
Kinderpostzegelactie  
Di. 01-10 KOL gesprekken gr. 1 
t/m 7 vanaf 18.00 uur. 
Oudergesprekken peuters. 
Wo. 02-10 Laatste dag 
Kinderpostzegels. 
Do. 03-10 Herfstwandeling 
peuters. 
Vr. 04-10 Herfstwandeling 
peuters. 
Ma. 07-10 KOLgesprekken Gr. 
1 t/m 7 vanaf 18.00 uur. 
Oudergesprekken peuters. 
Wo. 09-10 Herfstwandeling 
kleuters. 
KOL gesprekken gr. 1 t/m 7 
vanaf 13.00 uur. 
Informatieavond gr. 8 vanaf 
19.00 uur. 
Do. 10-10 Schoolfotograaf 
peuters t/m gr. 8 
 
Bijlage 

De bijlage wordt verzorgd door 
groep 2 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend. 


