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

Juf Heek, Prins en de Jong mogen hun 
werkzaamheden langzamerhand steeds 
meer uitbreiden.  
Eerstgenoemden zijn al wel regelmatig 
op school te zien. Juf Heek begeleidt op 
dinsdagmorgen individuele leerlingen en 
inmiddels op donderdag en op vrijdag 
verzorgt zij het onderwijs. Wel nog op 
donderdag samen met juf Klarina Fer-
kranus. Derek de Graaf heeft vanaf vo-
rige week zijn stageperiode er op zitten. 
Dat betekent dat hij alleen nog de uren 
onderwijsassistent op de Bavinckschool 
aanwezig is.  
Juf Prins ondersteunt leerlingen uit groep 
3 op diverse morgens en geeft enkele 
morgens ook les aan groep 3. 
 
Juf de Jong heeft na de meivakantie 
haar werkzaamheden ook weer lang-
zaam op gepakt. Inmiddels is ze op 
twee morgens een paar uur aanwezig. 
Dit wordt de komende tijd uitgebreid, 
naar meerdere uren. 
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Wat een enthousiasme weer. Gefelici-
teerd met de prijzen, 1e prijs spelletjes 
groep 5, 1e prijs spelletjes groep 7, 3e 
prijs lijnbal groep 7. 
Helaas ging het bij de estafette bij jon-
gensteam 1 niet helemaal goed. Bij het 
overgeven van het stokje ging het fout. 
Daardoor werden we uiteindelijk zeven-
de. Dat was jammer, want beide meis-
jesteam liepen als gazellen en kwamen 
beiden als eerste over de ‘meet’. Ook 
het tweede jongensteam was op dreef 
en werd tweede. Dan is er hoop op een 
goed resultaat. Dat mocht niet zo zijn en 
uiteindelijk werden we zevende. 
Wat niet betekent dat we niet trots zijn 
op de estafettelopers, want ze hebben 
gelopen voor wat ze waard waren. 

AvondvierdaagseAvondvierdaagse  

SportdagSportdag  

 
De sportdag is voorbij, de leerlingen 
kunnen niet verder en de spelleiders zijn 
uitgeteld.   
Maar wát een dag!!! 
   
We mogen er dankbaar op terug-
zien.   Wat een prachtige weersomstan- 
digheden die dag. Bijna een beetje te 
warm. 
 
Dankbaar ook omdat er geen ongeluk-
ken gebeurd zijn en geen calamiteiten.   
Graag willen we alle vrijwilligers harte-
lijk bedanken voor hun medewerking. 
Het is altijd een hele klus om alles voor 
elkaar te krijgen. De stress of het alle-
maal gaat lukken en of er voldoende 
helpers zijn. Maar achteraf zijn we toch 
weer beschaamd, als we zien hoeveel 
helpers er geteld kunnen worden. 
Groepsleiders, spelleiders, coaches, 
sponsoren ook niet te vergeten, al met 
al een hele stoet. In het bijzonder There-
se Koops. Heel hartelijk bedankt!!   
En natuurlijk de kinderen. Voor hun inzet.  

In de week net na de sportdag liep 
de school mee met de avondvier- 
daagse.  
Eerst leek deze wandelvierdaagse  
geen doorgang te vinden, maar ini- 
tiatieven van enkele enthousiaste mensen 
maakten het toch mogelijk dat de tocht 
door kon gaan. Dit jaar opnieuw. 
 
Voor de school pakte Janneke Heinen de 
organisatie op. Hierbij op de achter-
grond ondersteund door Heidy Nijenhuis. 
 
Wat was het een feest elke avond weer. 
Veel ouders ook voor de begeleiding. 
Bijzonder was de laatste avond waar 
heel veel kinderen en ouders zich op een 
bijzondere manier hadden uitgedost of 
voor ‘gek’ liepen. 
 
We willen in het bijzonder Janneke be-
danken en een ieder voor zijn of haar 
bijdrage aan het welslagen van deze 
avondvierdaagse. 

Klaar voor de estafette! 
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Oud Papier Actie: De container van 
april bracht 1880 kilo papier op. 
Goed voor € 56,40. 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 12 
en woensdag 13 juni. 
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Avondvierdaagse 5 km 

Voor 1 mei moest de groepsverdeling 
en de bezetting bekend zijn bij het be-
stuur. Tevens moest het bezettings-
plaatje de goedkeuring hebben van de 
personeelsgeleding van de MR.  Dat is 
ook dit jaar weer keurig gelukt. Boven-
schools is afgesproken dat het forma-
tieplan op 4 juni aanstaande aan de 
ouders bekend wordt gemaakt. 
Wel kan ik al vast verklappen dat we 
door extra gelden van de overheid in 
het kader van werkdrukverlichting, on-
danks een dalend leerlingenaantal, we 
volgend schooljaar met alleen maar 
enkele groepen zullen draaien. Dat 
betekent concreet dus geen combinatie-
groepen. 
Dat heeft mede te maken door de 
komst van Luzette Bos als Leerkracht in 
Opleiding welke de maandag en dins-
dag beschikbaar is.  
Bovendien heeft het bestuur Hillegonde 
de Graaf –Schaap kunnen benoemen 
als leerkracht aan de Bavinckschool 
voor drie dagen. 
Als team zijn we verder extra dank-
baar voor de extra middelen van het 
bestuur om dit alles mogelijk te maken. 
Bij de formatieberekening moeten we 
rekening houden met het leerlingenaan-
tal op 1 okt. 2017 en dat bedroeg 
167. Zeven leerlingen minder dan het 
jaar daarvoor. 

Na de meivakantie ontvingen de 
leerlingen van groep 8 de uitslag 
van de CITO-toets.  
 
Soms kwam de verwachte toetsscore 
overeen met de uitslag, maar een 
aantal keren week deze helaas ook 
af. Zo behaalden een aantal kin-
deren een lagere score dan waar 
op gerekend was. Sommigen be-
haalden een hogere score. 
Uiteindelijk behoefde er geen enkel 
schooladvies te worden aangepast 
en dat betekent dat alle leerlingen 
instromen op het niveau waarvoor 
ze zijn opgegeven. 
 
De uiteindelijke groepsscore was 
534,7. Dat keurig gemiddeld en we 
zijn er blij mee.  

Op weg naar de Vinken 

Groep 8 is er klaar voor! 

Voorbereiding groep 4 

Meester  Bos geeft instructies! 

Lijnbal groep 7 

17 mei deed groep 8 mee aan het 
praktisch verkeersexamen. Drie 
leerlingen hadden eerder  foutloos 
het theoretisch examen afgelegd 
met nul fout bij het theorie-examen. 
Helaas beginnen de drie nul-fouters 
nu wel een fout. 
Wel slaagden alle kinderen.  

VerkeersexamenVerkeersexamen  
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