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In dit nummer o.a. : 

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

Juf Heek, Prins en de Jong mogen helaas 
hun werkzaamheden nog niet geheel of 
maar gedeeltelijk oppakken.  
Eerstgenoemden zijn al wel regelmatig 
op school te zien. Juf Heek begeleidt op 
dinsdagmorgen individuele leerlingen en 
op vrijdag verzorgt zij het onderwijs sa-
men met Derek de Graaf. Na de meiva-
kantie hoopt de juf het weer op te pak-
ken. Ze krijgt daarbij ondersteuning van 
Klarina Ferkranus. 
 
Juf Prins ondersteunt leerlingen uit groep 
3 op diverse morgens.  
 
Juf de Jong hoopt na de vakantie haar 
werkzaamheden ook weer langzaam op 
te pakken. 
 
In de afgelopen maand zijn we druk be-
zig om de groepsbezetting voor het 
schooljaar 2018-2019 in te vullen. Daar-
bij moet rekening gehouden worden met 
wensen en beschikbaarheid. Een hele 
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Na het lied ging de kinderen van de 
groepen 1 en 2 nog 
even naar binnen, om 
vervolgens lopend 
naar de clown in 
Sporthal de Stormvo-
gel te gaan.  
 
De kinderen van gr. 3 deden mee bij 
een voetbalclinic op het veld van Spa-
kenburg. Gr. 4 ging naar sportschool 
Rebel om te judoën en gr. 5 ging naar 
Agilitas om te gaan trampolinespringen. 
 
Voor groep 6, 7 en 8 was er een spel-
circuit uitgezet bij recreatiegebied ’Het 
Kleine Zeetje’. Allerlei groepjes kin-
deren waren aan het lijnballen, basket-
ballen, waterdragen, touwtrekken of ze 
probeerden elkaars fles gevuld met wa-
ter om te schieten. Ondertussen bege-
leidden ouders de groepjes met kin-
deren. Met het prachtige weer was het 
natuurlijk ook heel verleidelijk om een 
duik in het water te nemen. 
We bedanken AC, hulpouders en Anne 
Kemman voor hun hulp en inzet.  
 

leerlingzakenleerlingzaken  

KoningsspelenKoningsspelen  

Vrijdag 20 april was het een gezellige 
drukte onder een heldere lucht op en 
rond de school i.v.m. de Koningsspelen. 
‘s Morgens konden de kinderen eerst 
genieten een heerlijk, gezond, ontbijt. 
De dames van de activiteitencommissie 
waren al vroeg gestart met het klaar-
zetten van al dat lekkers. 
Groep voor groep kregen de kinderen 
in de personeelskamer hun ontbijt aan-
gereikt, om deze vervolgens in de 
groep te nuttigen. Sommige kinderen 
kwamen zelfs drie keer terug. Zo lekker 
was het. 
 
Na het ontbijt verzamelde (bijna) alle 
kinderen zich op het schoolplein om 
m.b.v. de enthousiaste aanmoedigingen 
van juf Kemman al vast in de ‘mood’ te 
komen voor het openingslied ‘Fitlala’. 
Om half tien was het dan zover. Onder 
de muzikale klanken werd er gezongen, 
gesprongen en gedanst. Bewogen, zoals 
de bedoeling is van de opzet van deze 
dag. Gezond ontbijten en bewegen. 

puzzel. In het geval een collega dan 
ook nog  aangeeft met  ingang van 
het nieuwe schooljaar te willen stop- 
pen, wordt het nog spannender om  
invulling in de ontstane vacature te 
vinden. Het mag inmiddels bekend zijn 
dat leerkrachten niet voor het opschep-
pen liggen. 
 
Juf Blokhuis heeft namelijk bij het bestuur 
aangegeven dat zij per 31 juli ontslag 
neemt. 
Dit vanwege andere toekomstige activi-
teiten en dat het daarom niet handig 
is verplichtingen te hebben door werk-
zaamheden. We moeten haar keuze 
vanzelfsprekend respecteren, maar we 
zijn wel een beetje verdrietig dat ze af-
scheid gaat nemen van de school als vas-
te leerkracht. Wel is ze, zo heeft ze aan-
gegeven beschikbaar, om af en toe als 
invaller op school terug te komen. 
De juf alle goeds gewenst en bedankt  
voor je inzet in de afgelopen periode. 
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Oud Papier Actie: De container van 
januari bracht 1280 kilo papier op. 
Goed voor € 38,40. Een gemiddeld 
lage opbrengst, maar alle beetjes 
helpen. 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 vol-
gende container komt pas volgende 
maand weer en wel op dinsdag 14 
en woensdag 15 mei. 

Adopteer  monumentAdopteer  monument  

 
 

Foto’s KoningsspelenFoto’s Koningsspelen  

Sportdag 25 mei 

Helpt u ook??? 

CitotoetsCitotoets  

 

Avondvierdaagse 5 km 

 27 mei –1 juni 

Op woensdag 25 april vertrokken 
de groepen 7 en 8 naar begraaf-
plaats Momento Mori. In het kader 
van ‘Adopteer een Monument’ 
draagt groep 8 figuurlijk de zorg 
voor het monument over aan groep 
7. Het monument gedenkt door de 
grafsteen het overlijden van vier 
(ex)leerlingen van de school die vie-
len bij de beschieting door de Duit-
sers van Spakenburg eind april 
1944. Drie leden van de familie 
Heinen en een lid van de familie 
van de Groep.  

Jaarlijks staan de hoogste groepen 
stil bij dit verschrikkelijke gebeuren. 
Juf Bos hield een toespraak, waar-
na leden van de familie Heinen, Da-
niëlle K. en  Benjamin J. een bloem-
stuk legden.  

Na het voordragen van gedichten 
door Williane v.d. Mh. en Jan R. 
werd de vlag op eerbiedige wijze 
gestreken door de leerlingen Emily 
P, Isa B. en Stefan K. en overgedra-
gen aan Jade Bol van groep 7. Ook 
wethouder Koops sprak nog enkele 
woorden en benadrukte het belang 
van de herdenking omdat we daar-
mee de vrijheid uitdragen. Het the-
ma van de herdenking.  

D insdag, woensdag en donder-
dag 18, 19 en 20 april was er 

weer de jaarlijkse CITO-eindtoets 
voor leerlingen van groep 8. Sinds 
vorig jaar de centrale-eindtoets. 
Dus niet in februari zoals vroeger, 
maar in april. Dit omdat de over-
heid wil dat het advies van de 
school doorslaggevend is.  
 
Toch niet onbelangrijk voor de leer-
lingen én de school. Voor de leer-
lingen omdat deze mogelijk de 
schoolrichting ondersteunt en voor 
de school omdat de inspectie voor 
het onderwijs zijn oordeel mede be-
paald op grond van de hoogte van 
de eindtoets.  
Dus blijft het toch een beetje span-
nend. 

BoombloembakBoombloembak  

Cadeau van Buurjongens 

Vanwege initiatieven in de Provincie 
Utrecht die biodiversiteit een impuls geven.   

Opening door juf Kemman 

“Oranje” van boven 

We dansen de  Fitlala. Allemaal 

Meiden gr. 7 geven het goede voorbeeld 

Hulp van ouders onmisbaar. Bedankt!!!! 


