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Social Schools

 
 
Dit digitale programma zal per 
1 oktober operationeel worden. 
Het programma wordt gebruikt 
om op digitale wijze berichten 
te kunnen versturen tussen 
ouders en school en vice versa. 
Te denken valt bijvoorbeeld 
aan ziekmelding, of zoals 
vorige week berichten van 
school over de 
kinderboekenweek en de 
schoolfotograaf en na 1 oktober 
ook de Nieuwsbrief. 
Een groot aantal ouders is 
inmiddels ingelogd en heeft al 
post ontvangen. 
Bij controle bleek echter dat 
een behoorlijk aantal ouders 
nog niet is ingelogd. 
Om op de hoogte te blijven van 
actuele schoolzaken, is het van 
belang om snel in te loggen. 
U hebt hiervoor enkele weken 
geleden een inlogcode 
ontvangen.  
Het is de bedoeling dat er na 1 
oktober as. geen berichten op 
papier meer worden 
meegegeven. Dat scheelt 
papier en een hele dikke boom.  
 
Kinderboekenweek 2019

 
 
Het thema dit jaar is: Reis mee! 
Voertuigen. 
Dat opent wegen voor de 
fantasie. Dat fantasie soms 
werkelijkheid lijkt te worden, 
blijkt wel uit het bericht dat Elon 
Musk een raket heeft laten 
construeren waarmee 100 
personen tegelijk een reisje 
naar de maan, of zelfs naar 

Mars kunnen maken. Dat opent 
nieuwe wegen! In elk geval fijn 
dat we een lange 
zomervakantie hebben! 
De kinderen zullen in de 
Kinderboekenweek driftig met 
het thema aan de slag gaan. 
We zijn benieuwd naar alle 
voertuigen. Daarnaast zijn 
 er een lied en een dansje wat 
al geoefend wordt en zal er 
ook, door de groepen 
onderling, voorgelezen worden 
aan elkaar. Het belooft een 
fantastisch weekje te worden! 
De afsluiting vindt, 
gewoontegetrouw, plaats met 
de kinderboekenmarkt op 
vrijdag 11 oktober.  
 
Absentie

 
 
In toenemende mate blijkt dat 
veel kinderen onder schooltijd 
naar de dokter, de tandarts of 
andere artsen gaan. We 
hebben natuurlijk begrip voor “ 
Het geval van nood”. Het 
gevolg van dit verzuim is echter 
wel dat kinderen uitleg van de 
lessen en werk missen. Wij zijn 
niet altijd in de gelegenheid om 
extra instructie te geven en dat 
kan in deze gevallen ook niet 
van ons verlangd worden. 
Uiteindelijk loopt uw kind 
achterstand op. 
Daarom het dringende advies 
om dit soort afspraken na 
schooltijd te maken.  
 
Order, order!! 

 

 
Gelukkig zitten wij nog in de 
EU! We zijn namelijk ingeloot 
om mee te doen aan het 
Schoolfruiten. Dit wordt 
officieel het EU-Schoolfruit- en 
Groenteprogramma 2019-2020 
genoemd. 
Dit betekent dat we 20 weken 
lang gratis groente en fruit 
geleverd gaan krijgen. 
In week 46 (12 t/m 16 
november) wordt de actie 
gestart. De actie loopt t/m week 
16 (15 t/m 19 april 2020) 
 
Roken 
 
Rokers worden vriendelijk 
verzocht om dit te doen in het 
portiek bij de gymzaal, dus 
niet voor het hek! Dit expres 
in dikgedrukte letters, zodat 
het door de rookwolken heen 
goed te lezen is. 
 
Tip 
Een van de ouders attendeerde 
ons op een leuk festival voor 
kinderen in de herfstvakantie. 
Onderstaande link geeft de 
nodige informatie. 
https://www.debetovering.nl/pro
gramma/?gclid=CjwKCAjwldHs
BRAoEiwAd0JybR2DujZQTMv
7CYeFo1tRq04FhRcudqsZkgQ
94oTAmDs14D_AQaUw_xoCK
psQAvD_BwE&layout=graphic
&filter_date=&filter_location=&fi
lter_ndr=&filter_ages[]= 
 
100 jaar! 

Dit jaar is bestaat Natuur- 
en Milieueducatie 100 
jaar en dat vieren we met 
alle inwoners van de stad 
tijdens het #Goed Bezig 
DH Festival. 
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Zondag 13 oktober van 
13.00 tot 16.30 uur 

 Stadsboerderij de 
Herweijerhoeve 

 Zuiderpark, Anna 
Polakweg 7 

  
Kom naar het Zuiderpark 
en doe mee met de gratis 
activiteiten! 
 Op deze middag kun je 
kijken, proeven, beleven 
en ontdekken hoe leuk het 
is om goed bezig te zijn 
voor de natuur en het 
milieu. Samen met 
organisaties uit de stad 
bieden we een leuk en 
afwisselend programma 
met muziek en veel actie, 
zoals: 
  
• Zelf leren compost maken 

 • Een krekelsnack proeven 
en andere gezonde, 
duurzame voeding 

 • Op pad met de 
natuurgids of een rondje 
door het Zuiderpark met de 
afvalbok 

 • Meepraten en -denken 
over het straatbomen en 
stadsnatuur in Den Haag 

 • Kunst maken van oude 
apparaten 

 • Alles over nieuwe 
energie 

 • En nog veel meer… 

 
Hoera! 
Gymjuf Mirjam volgt een 
opleiding motorische remedial 
teaching. Voor het onderdeel 
grove motoriek, heeft zij nu 
haar certificaat gehaald. 
Gefeliciteerd. 
  

 
 
Agenda 
 
Ma 7-10: KOLgesprekken vanaf 
18.00 uur (peuters t/m gr. 7) 
 
Wo 9-10: -Herfstwandeling 
kleuters en KOLgesprekken 
vanaf 13.00 uur voor de 
groepen 1 t/m 7. 
-’s Avonds informatieavond 
groep 8. Aanvang:19.00 uur 
 
Do 10-10: Schoolfotograaf 
(Deze dag geen gym) 
 
Vr. 11-10: Kinderboekenmarkt 
(rond 8.40 start) 
 
Ma 14-10: -Uitwisseldag -
Peuterschool en de groepen 1 
en 2. 
-Groep 5 gaat naar het 
museum  De les duurt  van 
13.00 tot 13.50 uur. De 
kinderen van groep 5 blijven 
(gratis) over. 
-MR-vergadering 18.30 uur. 
 
Di 15-10: De leerlingenraad 
komt bijeen. 
 
Vr 18-10 Studiedag (Vrij) 
 
Herfstvakantie van 21-10 t/m 
25-10 
 
Bijlage 
 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep 5. 
 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een mooie herfstweek 
toe. 
 
 
 
 
 
 


