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In dit nummer o.a. : 

Maandelijkse nieuwsbrief van de Dr. H. Bavinckschool juli ’18 

Afscheid nemen we aan het einde van dit 
schooljaar van de Marike Blokhuis en De-
rek de Graaf.  
Donderdagmorgen nemen we met de 
kinderen afscheid op het schoolplein. Dit 
gebeuren staat gepland vanaf 11.15. 
Marike is 10 jaar actief geweest als 
leerkracht voor de groep en als speciale 
leerlingbegeleidster.  
Het laatste jaar verving ze juf Prins de 
gehele week voor groep 3. 
Juf Blokhuis kennen we als de stuwende 
kracht achter de invoering van W.I.G. 
(werken in groepen) ruim twee jaar gele-
den in het kader van een aanvraag bij 
LOF, het Leerkracht Ontwikkel Fonds. 
Ook haar creativiteit op het gebied van 
inrichting van het lokaal en invulling van 
projecten kan niet onopgemerkt geble-
ven zijn. 
Gelukkig heeft de juf wel beloofd in ge-
val van ziekte van collega’s en in geval 
van beschikbaarheid te willen invallen. 
 

 

Zomervakantie 

AGENDA 

27/08  Eerste schooldag–  
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Gisteravond namen de leerlingen van 
groep 8 afscheid van de Bavinckschool. 
Tijdens deze avond voerden ze de musi-
cal “De tent op z’n kop” op voor de ou-
ders en de leerkrachten.   
Veel verwikkelingen op een camping in 
Spanje die op omvallen staat. Veel 
kleurrijke gasten zorgen voor een hilari-
sche opeenstapeling van kluchtachtige, 
gekke situaties. 
Net het echte leven, waarin ook allerlei 
verschillende mensen moeten samenle-
ven in een groep of klas.  
 
Ook de kinderen van groep 8 kregen  
in de afgelopen jaren te maken met 
verrassende en soms ook moeilijke situa-
ties. Gelukkig mochten we, net als in de 
musical, het met z’n allen goed afsluiten.  
 
Nu vliegen ze uit naar het voortgezet 
onderwijs. Een nieuwe start na de zo-
mervakantie. Best wel spannend en 
daarom wensen we ze Gods zegen toe 
bij deze overgang. 

LeerlingenLeerlingen  

Aan het einde van het schooljaar nemen 
we gewoontegetrouw afscheid van de 
leerlingen van groep 8. 26 in totaal. Dit 
jaar komen daar echter nog een drietal 
kinderen bij. In totaal dus 29. 
Naar de Guido de Brés vertrekken 18 
leerlingen. 
Naar het Oostwende College vertrek-
ken 6 leerlingen 
Naar het Corlaer vertrekt 1 leerling 
Naar het Atrium gaat 1 leerling 
 
I.v.m. verhuizing vertrekken Johnny Ver-
meer uit groep 3 en Job Dijkhuizen uit 
groep 2.  
 
Quin Hartog uit groep 4 kan het ontwik-
kelingsniveau van zijn leeftijdsgenoten 
op o.a. cognitief gebied niet bijbenen. 
Daarom is na een lang traject van extra 
ondersteuning en overleg besloten dat 
het beter is dat hij naar SBO De Werf 
gaat. 
 
We wensen allen een goede overgang 
naar hun nieuwe school. 

Helaas nemen we als school ook af- 
scheid van Derek de Graaf. Derek  
heeft een dag stage gelopen i.v.m 
zijn deeltijdstudie aan de PABO en 
was tevens twee dagen als onder- 
wijsassistent op school in groep 5/6. 
Al vrij snel werd duidelijk dat  
meester Derek de Graaf onmisbaar was. 
Ook in relatie tot het uitvallen van juf 
Heek. Een betere leerschool kunnen je 
eigenlijk niet hebben. Daarom gaat De-
rek volgend jaar de voltijd studie volgen 
aan de PABO. 
 
De collega’s vinden deze aandacht don-
derdag ruim voldoende en daarom is  
geen speciaal afscheidsmoment gepland 
om hen d.m.v. een handdruk te bedanken 
voor inzet voor uw kinderen en de school. 
Vanzelfsprekend kunt u dat wel doen 
donderdagmorgen door hen op school 
op te zoeken.  
 
We willen de afscheidnemende collega’s 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet in 
de afgelopen jaren. 

Afscheid groep 8Afscheid groep 8  
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‘t Bavinckje  

Oud Papier Actie: Eindelijk de op-
brengsten ontvangen van de afgelo-
pen maanden. Januari 2160 kilo, 
een gemiddeld hoge opbrengst. 
Febr. een stuk mindere, maar 980 
kilo. Maart ook maar een beetje, nl 
1240 kilo en in april ook nog geen 
1000 kilo. Maar goed alle beetjes 
helpen. Toch tezamen een opbrengst 
van € 174,24. 
We kunnen daardoor veel extra din-
gen doen. Daarom is het belangrijk 
dat u uw oud papier naar de school 
komt brengen. Een kleine moeite 1 
keer per maand.  De volgende con-
tainer komt pas volgende maand 
weer en wel op dinsdag 28 en 
woensdag 29 aug. 

TSOTSO  

 
Donderdagmorgen is de laatste 
schooldag. We sluiten om 11.45. 
Tijdens deze morgen organiseren 
we o.a. een vossenjacht en wordt er 
door de AC gezorgd voor een natje 
en een droogje.  
Zo ontvangen we patat van La Pla-
za en tevens een ijsje van een ano-
nieme sponsor. 
Voordat we iedereen een fijne va-
kantie wensen nemen we om 11.15 
eerst nog afscheid van de vertrek-
kende juffrouw Marike Blokhuis. 
 
 

Opening schooljaarOpening schooljaar  

JaarverslagJaarverslag  

  
             Beste ouders 
Afgelopen jaar heb ik weer met veel 
plezier de tussenschoolse opvang 
mogen verzorgen met behulp van 
een aantal toppers van moeders! 
Bedankt hiervoor! Zonder jullie is dit 
allemaal niet mogelijk. 
Alles is weer goed verlopen en daar 
mogen we dankbaar voor zijn. Ook 
gaan we wat nieuws doen. Vanaf 
komend schooljaar zal er in de week 
voor elke vakantie een tosti week 
zijn! Hierover volgt later meer infor-
matie.  
Wilt u uw kind(eren) opgeven voor 
TSO dan kan dat via app, mail en 
via de site van de school. 
 
Wilt u ook meehelpen en een leuke 
vergoeding ontvangen? Wij zijn op 
zoek naar een maandaghulp! Wilt u 
meer weten, neem dan even contact 
met mij op. 
 
Hel fijne zomervakantie gewenst en 
tot in het nieuwe schooljaar. 
 

Henrike de Graaf 
TSO Bavinckschool 

06-18770432 

 
22 okt. t/m 26 okt. Herfstvakantie 
7 nov.      Dankdag 
24 dec t/m 4 jan.     Kerstvakantie 
25 feb. t/m 1 mrt.   Voorjaarsvak. 
13 maart      Biddag 
19 april t/m 3 mei  Meivakantie 
30 en 31 mei     Hemelvaart 
10 t/m 14 juni      Pinksterdvak. 
Vr. 19 juli t/m 30 aug. Zomervak. 
                                     

Laatste schooldagLaatste schooldag  

Bij dit Bavinckje hoort een jaarver-
slag te zitten. In een dergelijk ver-
slag blikken we terug op het afge-
lopen jaar. Omdat we er vanuit 
gaan dat u als ouders dagelijks te 
ontwikkelingen kunt volgen o.a. via 
de website, facebook en of op de 
hoogte wordt gehouden door het 
Bavinckje of via email, hebben we 
besloten geen papieren versie mee 
te geven, maar deze via de digitale 
snelweg u aan te bieden. Daarom is 
het jaarverslag te vinden op de 
website. Mocht u een papieren ver-
sie op prijs stellen dan volstaat een 
email. 

Afscheidsavond gr. 8Afscheidsavond gr. 8  

Op maandag 27 aug. willen  we als 
gebruikelijk weer het schooljaar ‘s 
middags openen met de kinderen en 
ouders. Het thema is: Een grote 
sprong vooruit. 
Na een feestelijk programma op het 
schoolplein, houden we vervolgens 
Open Huis. Ouders en kinderen zijn 
welkom in de groepen voor bezichti-
ging en informatie. De AC zorgt 
voor een hapje en drankje tijdens en 
na afloop.  
Ook voor het komende schooljaar 
ontvangt de informatie van de 
groep van uw kind vooraf toegezon-
den via de mail. 

VakantieroosterVakantierooster  

Omdat velen vroegtijdig hun vakan-
ties voor volgend jaar willen plannen 
volgt daarom het vakantierooster. 
I.v.m. de aanscherping van de regels 
m.b.t. het verlenen van extra verlof 
wil ik u nogmaals attenderen op de 
verlofregeling. Deze staat extra va-
kantiedagen buiten de reguliere va-
kanties niet toe.  
Ik vraag u daarom daar terdege 
rekening mee te houden om niet voor 
verrassingen te staan. 
Elk verlof moet op tijd worden aan-
gevraagd. Formulieren zijn op school 
te verkrijgen. 
 
Zie tabel hiernaast. 
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