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teamzaken

leerlingzaken
Maandag 26 maart mochten we Janne Dijkhuizen welkom heten in groep
1/2A bij juf van Enk, want juf Akkerman had zich ziek moeten afmelden.
Janne woont Medemblikkerspan 31
en is een zusje van Juda uit groep 3.
Op donderdag 29 maart stroomde Saar
Hopman in groep 1/2A in. Haar broertje
zit in groep 1/2B en haar grote broer in
groep 5/6. Zij woont op Weidelaan 2.
Dinsdag 3 april stroomt in groep 1/2B in
Quinten van Rossum van Oude Bocht 44.
Hij is een broer van Sophie uit groep 3
en als laatste van dit schooljaar op 16
april Sam van de Mheen. Hij komt ook in
groep 1/2B. Hij is een broer van Fleur
uit groep 1/2A. Zij woont R.Jacobstr. 11.
Afscheid moesten we nemen vlak voor de
voorjaarsvakantie van Milan de Graaf
uit groep 1/2B. Zijn ouders kozen om
organisatorische redenen voor een overgang naar het Kruisrak. Het totaal aantal leerlingen is hierdoor nu 175

Project Een hele kunst

AGENDA
30/03 t/m 02/04 Paasweek
einde

——————————
05/04 Theo. Verk. Ex. gr.8
——————————
10-11/04 OPA-actie
——————————
17-19/04 CITO-eindtoets
————————————

20/04 Koningspelen
Vrijdagmiddag vrij

————————————

27/04 Koningsdag

Meivakantie
27/04 t/m 11/05

Direct na de voorjaarvakantie startten
we met het project ‘Een hele Kunst’. De
afsluiting was 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
vormt kinderen door hen kennis te laten
maken met bijzondere kunstenaars. De
bedoeling was dat de kinderen op eigen niveau een echt kunstwerk zouden
maken.
Tijdens de afsluitende avond van het
project konden ouders en overige familieleden, zoals broers, zussen, opa’s en
oma’s, zien of die opzet gelukt was.
Wat werd er hard gewerkt in de afgelopen weken. Behalve taal, lezen en rekenen, ook werken aan het thema. Schilderen, kneden, knutselen, vouwen, knippen en plakken. In groep 8 ging het
over Escher. Groep 6/7 werkte over
Vincent van Gogh. Groep 5/6 over Piet
Mondriaan en groep 4 over het thema
Pop-art. De groepen 1 en 2 en 3 oriënteerden zich heel breed.
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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 donderdagmorgen helpt ze in groep
5/6. Juf Prins ondersteunt leerlingen uit
groep 3 op diverse morgens.
Donderdag moeten we afscheid nemen
van onze zeer gewaardeerde invalkracht Bert Goedhart. Van half januari
tot april heeft hij de honneurs waargenomen in groep 5/6. Wat zijn we ontzettend dankbaar dat Bert ons deze maanden op voortreffelijke wijze heeft kunnen
helpen. Hij wil nu met de ‘warmere’ dagen in aantocht, genieten van zijn pensionering. We willen Bert namens de kinderen, het team en waarschijnlijk ook de
ouders heel hartelijk bedanken. Het gaat
je goed onder Gods zegen.
In april zal juf Klarina Ferkranus op donderdag waarnemen in groep 5/6.

In dit nummer o.a. :
Teamzaken

1

Leerlingzaken

1

Project ‘Een hele Kunst”

1

Koningspelen

2

Ouderbijdrage

2

Acties

2

Foto’s Project

2

Het resultaat mocht er dan ook wezen!
In groep 8 o.a. een tafelkleed met
diepte-effect. Wonderwel gelukt.
In groep 7 behalve het afgesneden oor
van Van Gogh, talrijke kunstwerken van
de kinderen. Zo ook in groep 5/6 waar
met strijkkralen Mondriaanwerkjes konden worden gemaakt. In groep 4 minimuseums en kraplappen in de stijl van
Kadinsky en Keith Haring. In groep 3
een bijzondere Pop-art-pop waar iedereen zijn of haar naam op kon schrijven. En in de laagste groepen diverse
kunstuitingen.
Wat een belangstelling voor die afsluitende avond. Een speurtocht hielp om
alle groepen met een bezoekje te vereren.
Tijdens de weken van het project bezochten alle groepen diverse musea en
workshops. Dit was mogelijk door een
bijdrage van de Activiteitencommissie uit
de opbrengst van de wintermarkt.
We willen deze enthousiaste groep
mensen dan ook heel hartelijk bedanken
namens alle leerlingen van de school.
Al met al een geweldig project.
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‘t Bavinckje
Koningspelen

Vrijdag 20 april worden er even als vorig jaar de Koningsspelen georganiseerd. Ook dit
jaar weer met een ontbijt, een lied
en een sportieve activiteit.
‘s Morgens zorgt de AC er voor dat
er een heerlijk ontbijt klaar staat.
Vervolgens gaan we de spieren op
warmen op muziek, waarna we op
09.30 de officiële opening hebben
door het zingen van het lied
‘Fitlala’.
De kinderen van de groepen 1 en 2
gaan deze morgen naar Sporthal
De Stormvogel voor de kindervoorstelling van de Oranjevereniging.
9.45- Groep 3 /4/5: Clinics bij
verschillende sportclubs.
Acties
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 volgende container komt pas volgende
maand weer en wel op dinsdag 10
en woensdag 11 april.
Kledingactie:
Op donderdag 9
maart stond de tweede actie van dit
schooljaar in de planning.
Dat is tevens de laatste keer dat we
deze actie organiseren in samenwerking met Spatex. De overige scholen
laten het afweten en daarom is het
niet meer rendabel voor het bedrijf.
Jammer voor de school, want met
een opbrengst van € 0,40 de kilo
leverde het relatief meer op dan
papier.
De laatste opbrengst was 138 kg.

Sportdag 25 mei
Helpt u ook???
2

10.30 Pauze

Foto’s Project.

De activiteitencommissie verzorgt
voor alle groepen die op school zijn
ranja en een koekje.
10.45 Groep 6 t/m 8: Buitenactiviteiten bij ‘t Kleine Zeetje. O.a. Basketbal, Lijnbal, Estafette, Waterspel,
Touwtrekken en Badminton
11.40 Gezamenlijke afsluiting op
het plein.
Gezamenlijke afsluiting met de
groepen 1 t/m 8.
Vrijdagmiddag zijn de kinderen
vrij.

Groep 8 Escher

Ouderbijdrage
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.

Groep 6/7 Van Gogh

Groep 5/6 Pointillisme

Groep 4 Kadinsky en Keith Haring

Grote belangstelling

