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De eerste 17 weken na de zomervakan-
tie zitten er al weer op. De kerstvakantie 
staat voor de deur. Heerlijk om het werk 
even te mogen laten rusten. Ook om de 
tijd te krijgen om met allen de geboorte 
van Jezus Christus te herdenken. 
 
Na de kerstvakantie komt onze trouwe 
hulp Sharon Poort niet meer terug in 
groep 4. Ze heeft een volledige benoe-
ming aangeboden gekregen bij Keet en 
Koters en start daar per 1 jan. We be-
danken Sharon voor haar inzet voor de 
school en wensen haar het allerbeste toe. 
De vacature gaat ingevuld worden door 
Maaike de Jong. Zij komt vanaf 1 jan. 
volledig op de Bavinckschool te werken. 
Zij zal o.a. de onderwijsassistentenuren 
van Sharon gaan invullen in groep 4. 

 
Op dinsdag 5 december kwam Sinter-
klaas met twee van zijn pieten op 
school. Maar eerst kwam zijn broer Sin-
terjoop. Sint was moe en had zijn broer 
gevraagd de honneurs waar te nemen. 
Na welkom geheten te zijn, gingen de 
kinderen en de zwarte pieten feestvie-
ren. Zwarte pieten die capriolen uithaal-
den en vreemde dansjes opvoerden.  De 
Sint hield met zijn ‘priemende’ ogen de 
boel in de gaten en las voor uit een 
groot boek. Dan werd er ook nog een 
hoop lekkernijen  in allerlei hoeken ge-
gooid door de handstandpiet en werden 
er liedjes gezongen met vragen waar 
geen antwoord op werd gegeven. De 
cadeautjes werden gretig uitgepakt. 
Wat een verwennerij. 
In de hogere groepen werd het feest 
gevierd met cadeautjes en spelletjes. 
 
Dag Sinterklaasjes, daag, daag, Zwarte 
Piet(en) en Sinterjoop. Bedankt voor jul-
lie komst en tot volgend jaar. De vraag 
is of Joop er dan ook weer bij is. 

AGENDA 

08/01 Eerste schooldag 

—————————— 
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—————————— 

13/01 Handbaltoernooi 

—————————— 

16-17/01 OPA-actie 

—————————— 

23 en 25/01 Aanmelding lln 

—————————— 
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Zaterdag 13 januari zullen we weer 
meedoen aan het jaarlijks handbaltoer-
nooi voor basisscholen in ons dorp. ‘s 
Morgens zullen de meisjes hun wedstrij-
den afwerken en ’s middags komen de 
jongens aan de beurt.  
 
We hopen natuurlijk op een goed resul-
taat voor de meiden en de jongens, 
maar we hopen toch vooral op een heel 
fijne dag met elkaar.  
 
Ouders en kinderen die de teams en juf 
Kemman en juf Bos willen aanmoedigen 
zijn hartelijk welkom in sporthal ‘De 
Kuil’. De wedstrijden schijnen om negen 
uur te beginnen.  

Juf Prins doorloopt momenteel een tra-
ject om de juiste dosering van de medi-
catie te vinden. Dat is een lastig proces 
met ups en downs. De juf komt op enke-
le dagen een paar uur op school om  
ondersteunende werkzaamheden te ver-
richten. 
We zijn dankbaar dat juf Blokhuis nog 
steeds de honneurs kan waarnemen. Na 
de vakantie echter moet ze de eerste 
dagen verstek laten gaan. Gelukkig 
hebben we enkele invallers gevonden 
die dan waarnemen. 
Bij juf Heek is mogelijk de oorzaak ge-
vonden van de uitvalverschijnselen. Dat 
is heel belangrijk, omdat nu gestart kan 
worden met behandeling. Het is nog niet 
bekend wanneer de juf weer kan begin-
nen. Juf Hopman en Kemman bedanken 
voor het invallen. We wensen beide juf-
fen een voorspoedig herstel. 

HandbaltoernooiHandbaltoernooi  



ActiesActies  

LeerlingenLeerlingen  

 

Na de kerstvakantie stromen er drie 
nieuwelingen in. Ten eerste Lieke bos 
van Kuyperstraat 52. Zij is een zusje 
van Lisa uit groep 1/2B. 
Ook Romee de Graaf mag dan 
naar school. Beide leerlingen komen 
in groep 1/2A. 
Romee is een eersteling in de breed-
ste 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. 
Haar papa en mamma mogen we 
dus opnieuw hartelijk welkom heten 
op school. 
Ook Joris Hopman van Oude Bocht 
34 verschijnt op 8 januari. Hij is wel 
een eersteling in de goede zin van 
het woord. Ook hem en zijn ouders 
heten we hartelijk welkom. Hij komt 
in groep 1/2B. 
Eind januari heten we dan nog wel-
kom Luna van Diermen van de Sav. 
Lohmanstraat 19 en Finn Bos van 
Broerswetering 39. 2 

‘t Bavinckje  

WinterfairWinterfair  

Wat een gezellige drukte was het 
woensdag 13 december in de school 
en op het schoolplein. De activitei-
tencommissie had een winterfair ge-
organiseerd met diverse activiteiten. 
O.a. konden kinderen zich laten 
schminken, kon er geknutseld worden 
door groot en klein,  was er een 
spelletjescircuit, was er natuurlijk van 
alles te koop, vooral heel veel lek-
kers. Poffertjes en chocolademelk 
vonden gretig aftrek, terwijl de 
overheerlijke kippenpootjes, patat, 
frikandellen of kroketten, zeker ook 
niet te versmaden waren. Henk 
Wout Bos en zijn hulp(je) hadden het 
zweet op hun voorhoofd staan. 
Ook de vers gerookte zijdezalm kon 
op warme belangstelling rekenen. 
De opbrengst was € 1750. Deze is 
bestemd voor extra uitgaven van de 
school en de commissie. 
Allen, AC, team en ouders heel har-
telijk bedankt voor geboden hulp. 

Dinsdag 9 januari 

LUIZENCONTOLE 

 

Gezocht 

Luizenmoeders!!!! 

Aanmelden:  

eheijnen@casema.nl 
 

Geen werkje voor ‘luie’ mensen 

MediamastersMediamasters  Aanmelding leerlingenAanmelding leerlingen  

Oud Papier Actie: De container van 
november bracht 1420 kilo papier 
op. Goed voor € 42,60. Alle beetjes 
helpen. We kunnen daardoor veel 
extra dingen doen. Denk alleen 
maar aan al die traktaties tijdens 
jubilea en na afloop van kampioen-
schappen. 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 weer in januari en 
wel op dinsdag 17 en woensdag 18 
jan. 
 
Kledingactie:  De opbrengst van de 
vorige actie was 345 kg. Goed voor 
een bedrag van € 138,00. 
Dat is de moeite waard want met 
een vergoeding van € 0,40 per kilo 
spaar je al snel een aardig bedrag-
je bij elkaar. 
Op vrijdag 9 maart staat er de 
tweede actie van dit schooljaar ge-
pland. 

D insdag 23 en donderdag 25 
jan. is er de jaarlijkse aanmel-

ding van de leerlingen voor het 
schooljaar 2017-2018. Op de mor-
gen van 09.00 tot 11.00 en donder-
dagavond van 19.00 tot 20.00.  
Tevens is er de gelegenheid de 
school te bezichtigen.  
Ouders die al kinderen op school 
hebben, nodig ik uit het formulier 
aan het begin van de morgen of 
middag af te geven. 

Te laatTe laat  

De laatste weken merken we dat het 
veel kinderen moeite kost om op tijd 
op school te komen. Dat is ontegen-
zeggelijk te wijten aan de donkere 
tijd in deze dagen. Toch gaat de  
schoolbel om vijf voor half negen. 
Als kinderen dan soms pas na 08.40 
binnenkomen, is dat zeer hinderlijk. 
Vooral als in dat eerste kwartier ex-
tra ondersteuning wordt gegeven. 
Mooi voornemen voor het nieuwe 
jaar! De kinderen komen op tijd!!! 

 

Dat was me een gejuich en gespring 
in gr. 7 op vrijdagmiddag 24 nov.. 
Daar kregen ze bericht dat de 
groep als derde was geëindigd in de 
wedstrijd van Mediawijste klas. De 
gehele week hadden ze meegedaan 
met Mediamasters. Allerlei opdrach-
ten moest uitgevoerd worden, thuis 
en op school. Daar konden jokers 
mee verdiend worden, die konden 
worden ingezet tijdens de afsluiten-
de kwis ’s morgens.  
De groep eindigde wel als eerste in 
de provincie Utrecht. Gefeliciteerd!!! 


