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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 diverse ouderparen
mochten een kijkje in de school nemen.
Tot op heden mocht de school 20 aanmeldingen ontvangen voor het betreffende schooljaar.
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.
In de komende weken zullen we dan ook
ons als team weer buigen over de verdeling van de kinderen over de groepen en de bezetting van deze groepen.
We hopen dat de extra gelden voor
werkdrukverlichting van de overheid
soelaas zullen bieden.
Spreekavond
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In de afgelopen maanden werden diverse collega’s getroffen door griepverschijnselen en dat uitte zich met name in
het wegvallen van de stem en keelpijn.
Als ze dan ook nog allen tegelijk ziek
zijn, wordt het vervangen van deze collega’s een heel probleem. Zo kregen de
leerlingen van groep 3 heel veel verschillende gezichten voor de groep en
soms kregen ze verlof. Ook groep 5/6
moest het met vervangers stellen. Dat
komt de rust voor de kinderen natuurlijk
niet te goede en ook de gemoedsrust
van de duo-collega krijgt heel wat te
verstouwen.
Gelukkig kon juf Blokhuis deze week
weer beter worden gemeld en hopen we
dat de rust in groep 3 mag zijn teruggekeerd. Groep 5/6 heeft volgende
maand ook nog ondersteuning van Bert
Goedhart.
Alle invallers willen we hartelijk bedanken voor het waarnemen.
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Maandag 12 februari kregen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis.
Afgelopen woensdag 14 februari was
er gelegenheid de leerkrachten te spreken op de open spreekavond.
Diverse ouders maakten gebruik van het
spreekrecht. Ouders van groep 8 krijgen de komende weken adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
We zijn dankbaar voor de constructieve
wijze waarop ouders en leerkrachten de
resultaten en de adviezen met elkaar
mochten bespreken.

Direct na de voorjaarvakantie starten we met het project ‘Een hele Kunst’. De afsluiting is op
22 maart.
Woorden en cijfers zijn niet genoeg om
uit te drukken wie we zijn. Met beeldende vorming leren kinderen zelf na te
denken en een oordeel te vormen. Het
moet kinderen door hen kennis te laten
maken met bijzondere kunstenaars. De
bedoeling is dat de kinderen op eigen
niveau een echt kunstwerk gaan maken.
Extra aandacht voor het eindproduct
Bezoek groep 6/7
speelt daarbij een grote rol en daarom
Op vrijdag 9 febr. bracht groep 6/7 worden de ouders in gelegenheid geeen bezoek aan het Oostwende iv.m. de steld om op donderdagavond 22 maart
tijdens de projectafsluiting het werk van
techniekweek
hun kinderen en natuurlijk die van de
anderen te komen bewonderen.
In de verschillende groepen komen o.a.
de kunstenaars Vincent van Gogh,
Mondriaan, Escher en Pop Art aan bod.
In groep 1 en 2 wordt het thema in algemene zin aangepakt.
Ieder kind een échte kunstenaar!
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‘t Bavinckje
Luizendag

Autoverkeer

PMD-afval

insdag 6 maart hoopt het LUIZENTEAM alle kinderen van de
school te controleren op de aanwezigheid van luizen en neten. Daartoe is het nodig dat de kinderen bij
wijze van spreken met ‘ongekamde’
haren op school komen. Dat wil
zeggen dat we u vragen geen
vlechten aan te brengen en geen
gel in de haren van onze doetjes te
smeren. Het is de bedoeling dat de
kinderen ’s morgens worden gecontroleerd.
Behalve de controle door ons team
is het belangrijk dat u thuis de haren van uw ‘oogappeltjes’ ook regelmatig controleert.
De volgende dag is het Nationale
Luizendag. We zijn er klaar voor!

Regelmatig, zeker met slecht weer, is
het drukte van belang in de doodlopende Flevolaan bij het brengen en
halen van de kinderen met de auto.
Door geparkeerde auto’s vergt het
in– en uitrijden vaak veel van de
stuurmans– en inschattingskunsten van
de automobilist. Hebben we het niet
eens over de veiligheid van hen die
op de fiets komen.
Tip! Achter de Westdijk is een groot
parkeerterrein op nog geen 50 meter van de school. Snel aan– en wegrijden. Alle ruimte trouwens.

Al meer dan een jaar geleden heeft
u bericht ontvangen dat de school
i.v.m. de veranderde situatie m.b.t.
de afvalinzameling geen drankkartons of wegwerpflesje meer inneemt.
Dat betekent dat de school verwacht
dat de kinderen voortaan hun drinken voor in de pauze meenemen in
een bijv. een dopper of andere herbruikbare fles.

Ouderbijdrage

Themaweek

D

Acties
Oud Papier Actie: De container van
december bracht 2420 kilo papier
op. Goed voor € 72,60. Niet verkeerd. Een meer dan gemiddelde
opbrengst. We kunnen daardoor
veel extra dingen doen. 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
maart en wel op dinsdag 14 en
woensdag 15 maart.
Kledingactie:
Op donderdag 9
maart staat de tweede actie van dit
schooljaar in de planning.
Met de ‘grote schoonmaak’ (bestaat
die trouwens nog?) voor de boeg
een mooie gelegenheid de kledingkasten op te schonen. Voorlopig kunt
u nog even sparen tot 9 maart.
Uw zakken graag voor 9 u. brengen.
Indien dit niet mogelijk is, kunt de
zakken met kleding ook donderdag
in het halletje van de hoofdingang
van de school zetten.

Kledingactie
9 maart
2

Vorige week hebt u een verzoek
ontvangen om de ouderbijdrage
voor het kalenderjaar 2018 via een
automatische incasso te betalen. Deze betaling verloopt via het administratiekantoor van de Ver. voor Gereformeerd Onderwijs.
De ouderbijdrage en bijdrage aan
het bestuur zijn niet verhoogd.
Er bereiken ons vragen over het betalen van de bijdrage voor de leerlingen van groep 8, omdat zij maar
een half jaar de school bezoeken in
2017.
Bij instroom na de zomervakantie in
groep 0 of 1 wordt volgens een
verdeelsleutel de ouderbijdrage
gevraagd. Bij instroom in het nieuwe
jaar wordt de volledige bijdrage
gevraagd. Dit heeft te maken met
het feit dat de meeste uitgaven ten
laste komen van het eerste halfjaar.
Te denken valt aan de bijdragen
voor de sportdag, de schoolreis en
een deel van de kosten van het
kamp. Verder zijn er kosten voor de
afscheidsavond van groep 8.
Omdat de verdeling van de uitgaven niet altijd parallel lopen aan de
verschillende groepen wordt met
een gemiddeld bijdrage rekening
gehouden met al de jaren van hun
aanwezigheid. Zo betaalt u eigenlijk
in de groep 1 en 2 te veel en in
groep 8 te weinig. Uiteindelijk moet
de school aan het eind boven de
streep uitkomen.

Wij hopen op uw begrip en medewerking voor het indammen van het
afval op school.

In de week van 4 t/m zondag 11
febr. stond de school in het teken
van de themaweek Gezin, School en
Kerk. Het onderwerp was deze keer
“Maria, de moeder van Jezus”.
De kinderen kregen een leesrooster
mee naar huis. Zo kon u thuis meeleven met het werk op de school. Voor
elke dag stond er een Bijbelgedeelte en een leesstukje in. Op school
werd in ieder geval tijdens de bijbellessen veel aandacht aan dit thema besteed. Ds. Pathuis bracht op
donderdag een bezoek aan alle
groepen. Zondagmorgen werd de
themaweek in alle kerken afgesloten
en kon u de door de kinderen gemaakte werkstukken bewonderen.

