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In jan. stroomden Lieke Bos
van Kuyperstr. 52 in. Zij is
een zusje van Lisa uit groep
1/2B.
Ook Romee de Graaf mocht
naar school. Beide leerlingen
kwamen in groep 1/2A. Romee is een
eersteling in de breedste zin van het
woord. Zij is niet de oudste in het gezin.
Eerder was haar broer Julian al bij ons
op school. Zij woont op Rikkert Jacobstraat 8.
Ook Joris Hopman van Oude Bocht 34
verscheen op 8 jan. Hij is wel een eersteling in de goede zin van het woord.
Hij komt in groep 1/2B.
Op 22 jan heetten we nog welkom Luna van Diermen van de Sav. Lohmanstraat 19. 5 febr. komt nog Finn Bos
van Broerswetering 39.
We heten allen hartelijk welkom en we
spreken de wens uit dat ze zich snel
‘thuis’ mogen voelen op de Bavinck.

Aanmelding leerlingen

D

insdag 23 en donderdag 25 jan.
was er de jaarlijkse aanmelding
van de leerlingen voor het schooljaar
2018-2019.
Het was tijdens de open avond een gezellige drukte en we mochten diverse
ouderparen een kijkje in de school laten
nemen.
Buiten de geprognotiseerde leerlingen,
mochten we ook diverse nieuwe ouderparen welkom heten.
Tot op heden mocht de school 16 aanmeldingen ontvangen voor het betreffende schooljaar. Allen leerlingen die
verwacht werden.
Eén aanmelding zit in de pijpleiding en
de verwachting is dat het totaal dan
zal uitkomen op 17 aangemelde leerlingen. Van de overige bezoekende
ouders is het afwachten of zij hun zoon
of dochter nog zullen aanmelden.
Het aantal kinderen is niet zo hoog als
in het verleden. Dit teruglopende aantal
leerlingen zal gevolgen hebben voor de
verdeling van de leerlingen en het aantal groepen of klassen.
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In de afgelopen weken werden we diverse keren voor uitdagingen gesteld
v.w.b. de vervanging van afwezige leerkrachten i.v.m. ziekte. Zo worden juf Prins
en Heek al geruime tijd geplaagd door
gezondheidsproblemen. Momenteel komen ze op verschillende dagen al weer
enkele uren ondersteuning verlenen.
Juf Blokhuis kwam ziek terug van vakantie en heeft het flink te pakken. Zij moest
alle weken tot heden verstek laten gaan.
Ook juf de Jong moest zich na de vakantie ziek melden net als Juf Akkerman.
Vervanging is momenteel lastig en niet
altijd lukt dit, zodat wel eens een groep
thuis mocht blijven.
In groep 4 hebben we Henrike de Graaf
kunnen strikken voor de uren onderwijsassistent. Daar zijn we blij mee.
Welkom heten we ook Bert Goedhart
die momenteel waarneemt in gr. 5/6.
Hartelijk welkom oud-collega!!!!!
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Handbaltoernooi
Za. 13 januari deden we weer mee aan
het jaarlijks handbaltoernooi voor basisscholen in ons dorp.
De meisjes streden ‘s morgens voor wat
ze waard waren en werden heel verdienstelijk tweede in de poule. De kruisfinale werd gewonnen van de Calvijnschool en daarom mochten ze aantreden
in de finale. Die werd jammerlijk door
veel pech verloren van de Ark.
De jongens waren ‘s middags aardig
trefzeker met vliegende schoten van
vooral Benjamin en Kaya. Zo bereikten
ook de boys de kruisfinale tegen de
Ark. Hierin stonden ze 6 min. en 28 sec.
voor met 1 - 0. In de laatste seconde
van de wedstrijd scoorden de jongens
van de Ark een tegendoelpunt. 1 - 1!
De Ark scoorde in de verlening en het
stond plotseling 2 - 1. Dit betekende
een gedeelde 3e plaats voor onze jongens. Zo werd het een dag met een
traan en een gouden randje, maar
keerden de teams met een tweede en
derde prijs ‘s maandags terug op school
voor een huldiging.
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‘t Bavinckje
Themaweek

Groep 6/7 naar CODA

Volgende week staat de school in
het teken van de themaweek Gezin,
School en Kerk. Het onderwerp is
“Maria, de moeder van Jezus”.
De kinderen krijgen een leesrooster
mee naar huis. Zo kon u thuis meeleven met het werk op de school. Voor
elke dag staat er een Bijbelgedeelte
en een leesstukje in.
Ds. Pathuis hoopt donderdag 8 februari een bezoek te brengen aan
alle groepen.
Zondagmorgen wordt de themaweek
in alle kerken afgesloten en kan u de
door de kinderen gemaakte werkstukken bewonderen. De kinderen
van de onderbouw zingen het lied
na het gebed en die van de bovenbouw na de schriftlezing.

Donderdag 1 februari reisde groep
6/7 af naar Apeldoorn om daar
een bezoek te brengen aan museum
CODA.
Omdat de groep derde was geworden bij Mediamasters tijdens de
week van de Mediawijsheid vorig
jaar, mochten ze deze prijs afgelopen donderdag verzilveren.
De gehele morgen waren ze bezig
met workshops 3D-printen en VR
(Virtual Reality) brillen. Bij de laatste workshop verloren ze het zicht
op de werkelijkheid een beetje.

Acties
Oud Papier Actie: De container van
december bracht 1280 kilo papier
op. Goed voor € 38,40. Geen record, maar we kunnen daardoor wel
veel extra dingen doen. Denk alleen
maar aan al die traktaties tijdens
jubilea en na afloop van kampioenschappen. Daarom is het belangrijk
dat u uw oud papier naar de school
komt brengen. Een kleine moeite 1
keer per maand. De volgende container komt pas weer in februari en
wel op dinsdag 13 en woensdag 14.
Kledingactie: Op vrijdag 9 maart
staat er een derde actie van dit
schooljaar gepland.
Kunt u nog even sparen! Indien u niet
in de gelegenheid bent om op vrijdag de zakken te brengen, kunt u
deze ook de dag ervoor brengen.

Sinds vorig jaar kunnen we geen
PMD-materiaal meer gratis aanleveren via de vuilnisophaaldienst van
de gemeente. Dat betekent dat we
kosten als school moeten maken voor
het afvoeren van pakjes en blikjes.
Daarom heeft de school beleid gemaakt dat de kinderen hun drinken
voor tussendoor meenemen in een
drinkbeker, omdat wij dan mindere
afval hoeven af te voeren. Dat zorgt
ervoor dat wij aanzienkijk minder
kosten hoeven te maken voor de afvoer van het afval en u scheelt het
enorm in de portemonnee. De laatste
als bijkomend voordeel.
Toch merken we dat diverse kinderen met wegwerpflesjes en/of
pakjes op school komen. Soms noodzakelijk omdat ze hun drinkbeker op
school hebben laten staan, maar
soms weer als gewoonte, want het is
wel gemakkelijk zo’n flesje of pakje.
Wilt u de school uit kostenoverweging en in het algemeen uit milieubespreekavond
wustzijn, helpen met bovenstaand
Woensdag 14 februari is de uitganspunt.
spreekavond n.a.v. het rapport dat Wij rekenen op uw begrip.
de kinderen op 8 februari hebben
Groep 6 bij Kunstpunt
ontvangen. Op deze avond wordt u
in de gelegenheid gesteld de vorderingen van uw zoon of dochter te
bespreken.
Bij het rapport ontvangt u een brief
en een opgavestrookje. Dit strookje
ontvangen wij graag retour voor
dinsdag 13 februari om 13.00. Dit
omdat wij dinsdagmiddag het rooster willen maken en dit woensdag
aan uw kinderen willen meegeven.
Ook als u geen gebruik wilt maken
van uw spreekrecht verzoeken wij u
dit via het strookje aan ons kenbaar Groep 6 bracht dinsdag 30 januari
te maken, opdat wij niet met gaten een bezoek aan Kunstpunt van Stef
in ons rooster te maken te krijgen of Vedder om in het kader van de komende GSK-week creatief te werken
doublures.
aan het thema-onderwerp Maria, de
moeder van Jezus Christus.
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