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Kinderboekenweek

 
De inmiddels afgesloten 
Kinderboekenweek was 
bijzonder leuk. Het thema 
sprak veel kinderen aan. Er 
is naar hartenlust gewerkt 
aan het maken van allerlei 
voertuigen. Een aantal 
groepen heeft gewerkt met 
kosteloos materiaal. Er 
moest binnen de groepjes 
gezorgd worden voor 
ontwerptekeningen en 
materiaallijsten. Het 
samenwerken stond daarbij 
centraal. Het was dus erg 
leuk en leerzaam in velerlei 
opzichten! De 
Kinderboekenweek mag dan 
wel afgelopen zijn, de 
werkstukken zijn dat nog 
lang niet allemaal. Daar 
wordt nog driftig aan 
gewerkt. wellicht heeft u 
straks een grote 
wasmachinedoos in huis, 
die omgebouwd is tot 
ruimtelift. Wel enthousiast 
ontvangen graag!!! 
De winnaars van de 
knutselwedstrijd zijn: 
Jaimy uit groep 7 
Arthur uit groep 4 
Daymian uit groep2 
Naomi uit groep 6 
 
De winnaars van de 
speurtocht zijn: 
Dustin gr. Geel 
Amy gr. Blauw 
Victoria gr. 3 
Vince gr. 5 
Viktor gr. 8 
 
GEFELICITEERD! 
 

Schoolfotograaf

 
De tijd dat een 
schoolfotograaf een decor 
bouwde met een meerpaal , 
een zeemeeuw aan een 
touwtje en een vintage 
bankje, lijkt verleden tijd. 
De kinderen hoefden nu 
slechts te figureren tegen 
een spierwitte achtergrond. 
Dat wil echter niet zeggen 
dat dit op de foto ook zo is. 
De achtergrond kan namelijk 
achteraf ingevuld worden. 
Het is te hopen dat straks de 
hoofden van de kinderen 
nog op het juiste lijf zitten. 
Tegenwoordig is alles 
mogelijk. Zelfs de wat 
oudere collegae kunnen 
rimpelloos worden 
afgedrukt. Laten we ervan 
uitgaan dat het allemaal 
goed komt. 
 
KOL-gesprekken

 
Samen met je ouders naar 
school om met de juf of de 
meester te spreken, kwam 
vroeger nooit voor. Ouders 
kwamen slechts naar school 
voor een ouderavond of een 
eindmusical. Als je al met je 
ouders naar school toe 

moest, naar het Hoofd der 
School, dan was er 
Narigheid. 
Gelukkig zijn de tijden 
veranderd. De kinderen 
stonden centraal bij de KOL-
gesprekken. De ouders 
mochten mee met de 
kinderen! De gesprekjes die 
er zijn, zorgen soms voor 
verbaasde blikken en hoog 
opgetrokken wenkbrauwen 
bij ouders, soms ook voor 
een “Betrapte” uitdrukking 
bij kinderen die beweren 
geheel zelfstandig hun 
schoolzaken thuis te 
beheren en zich daarbij 
bezijden de waarheid 
begeven. Wat overheerst is 
de hoeveelheid aan 
complimenten die we de 
kinderen hebben kunnen 
geven voor wie en hoe ze 
zijn en doen! 
Laten we het zo 
samenvatten: “Er waren 
maar net genoeg veren 
over”. 
NB. De KOL formulieren 
komen op maandag 28-10 
mee naar huis. Wilt u de 
formulieren in de blauwe 
rapportmap voegen en de 
groene stofmap LEEG mee 
terug geven? 
 

Cursus Allround TSO 

De overblijfouders hebben in 

de afgelopen periode met 

succes een cursus gevolgd, 

om op professionele wijze 

het overblijven gestalte te 

geven. 

 Deze personen hebben 
een certificaat gehaald: 
Linda Tobben 

Rita Sardjoe 

Stefanie Kooman 

Marianne Meij 
Nasi Boradzhieva 

Aijse Adiguzeloglu 

http://www.scoh.nl/bavinck


Mary Fromberg 

 

 

Onderwerpen waren: 

• Motorische 
ontwikkeling 
(basisschool 
kinderen) 

• Sociaal 
emotionele 
ontwikkeling 

• Cognitieve 
ontwikkeling 

• Verschil tussen 
jongens en meisje 

• Pedagogische tips 

• Grenzen stellen 

• Complimenten 

• Humor 

• Oplossing gericht 

• Communiceren 

 
GEFELICITEERD!!! 

.  
 
 
 
 
Ontruimingsoefening 
Veiligheid voor alles! 
Afgelopen dinsdag loeide 
het alarm om 14.45 uur. Dit 
gebeurde ook bij DAK. 
Samen hielden we een 
ontruimingsoefening. Binnen 
3 minuten was de school 
leeg en DAK volgde een 
fractie later. De 
samenwerking tussen 
school en opvang is hierbij 
goed verlopen. 
 
Vanuit de MR 
Maandag jl. heeft de MR 
vergaderd. De nieuwe leden 
uit de oudergeleding te 
weten: Enissa Ghariani en 
Wim Mantje, zijn welkom 
geheten. We hopen op een 
vruchtbare samenwerking. 
 
Studiedag 18-10 
Op deze dag (morgen dus) 
is de school gesloten. De 

peuterschool is alleen 's 
ochtends gesloten.  
 
 
 
Staking 6 november

 
Op woensdag 6 november 
zal de school gesloten zijn 
i.v.m. de landelijke 
onderwijsstaking. Het 
schoolbestuur staat achter 
de staking. Middels Social 
Schools heeft u hier ook al 
een uitgebreider bericht over 
ontvangen. 
 
Agenda 
-Studiedag vrijdag 18-10. De 
school is gesloten. De 
peuterschool is ‘s middags 
open. 
-Herfstvakantie van 21-10 
t/m 25-10 
-Groene stofmap leeg retour 
naar school. 
 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd 
door de groepen 3 en 5 
 
Het team van de 
Bavinckschool wenst u fijne 
herfstdagen toe. 


