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Voor de vakantie moest juf Prins zich afmelden met gezondheidsklachten. Juf
Blokhuis nam en neemt voorlopig nog wel
even de vervanging voor haar rekening.
Momenteel is ze onder behandeling bij
de internist. Het herstel gaat langzaam.
De juf voelt zich inmiddels al wel wat
beter. Na de herfstvakantie zal ze op
therapeutische basis een aantal uren per
week op school zijn.
We wensen Marjanne Prins heel veel
doorzettingsvermogen en kracht toe bij
het traject van herstel. Er is nog geen indicatie te geven wanneer de juf haar
werkzaamheden volledig kan hervatten.
Juf Lydia Koelewijn geniet momenteel
van haar zwangerschapsverlof en bereidt zich voor op de bevalling. We wensen haar sterkte bij de laatste loodjes en
hopen dat zij en haar man gezegend
mogen worden met de nieuwe boreling.

AGENDA
16-20/10 Herfstvakantie
——————————
25/10 Schaaktoernooi
——————————
27/10 Bidochtend
——————————
31/10 Voorleesontbijt
——————————
01/11 Dankdag
——————————
03/10 Kledingactie
——————————
14-15/11 OPA

OUDERS
In de afgelopen weken werden we opgeschrikt door berichten van ernstige
ziekten onder de ouders van de schoolschool.
Dat zijn behalve voor de betreffende
ouders, ook voor allen die om hen heen
staan, heftige berichten.
Ten eerste kwam er het bericht van de
moeder van Lars uit groep 6B, Rita
Veldhuizen - Ter Beek, dat hij haar
borstkanker was geconstateerd. En niet
veel later het bericht dat de moeder
van Johnny, Christine Vermeer - Duijst,
ook kanker geconstateerd was in diverse organen.
Plotseling staat je leven dan op zijn kop
bij dergelijke berichten en we wensen
beide moeders heel veel sterkte en
doorzettingsvermogen toe bij al de behandelingen die ze beide momenteel en
in de toekomst moeten ondergaan.
We bidden als school voor allebei.
LEERLINGZAKEN

Op 2 oktober mochten we Fabiano Ost
welkom heten en een dag later Sabien
Ruizendaal. Beide kinderen stroomden
in groep 1/2B in.
Fabiano is een broertje van Jesslin uit
groep 1/2A en woont Westdijk 56.
Sabien woont daar niet ver vandaan, nl.
Oude Bocht 44. Sabien is een zusje van
Ella uit groep 5 en Wilco uit groep 8.
We heten beide kinderen hartelijk welkom.
Op de teldatum 1 okt. telde de school
168 leerlingen. Dat zijn er 6 minder dan
vorig jaar.
FOTOGRAAF

Volg uw kind via :

https://ouders.parnassys.net/
ouderportaal

De fotograaf kwam op donderdag 12
oktober de school met een bezoekje
vereren. De verwachting is dat in de
tweede week van november de foto’s
worden bezorgd op school.
Afname van de foto’s is niet verplicht
Woensdag 3 nov.
DANKDAG
voor gewas en arbeid
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THEMAWEEK GSK
In de week van 24 sept. t/m zondag 1 okt. mochten we als school,
kerk en gezin werken rond het thema ‘De Grote Bruiloft’. Zoals gebruikelijk stond het eerste project in
het teken van een thema en de
tweede GSK-week van het schooljaar staat een bijbels persoon centraal.
Ds. Schreuder was op vrijdag 29
sept. aanwezig bij de gezamenlijke
afsluiting in het Vinckennest.
Op zondag 1 oktober werd de themaweek afgesloten in de Noorderkerk en andere kerken.
Hieronder een foto van de kinderen
van de bovenbouw die voorlezen.
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‘t Bavinckje
FIETSEN
Door het uitgebreide gebied waar
onze leerlingen uit vandaan komen,
zijn velen genoodzaakt om met de
fiets te komen.
Vervolgens moeten al die fietsen een
plaatsje krijgen op het schoolplein.
Wilt u er als ouders op letten wanneer u met uw kind op de fiets komt,
dat de fiets niet in het gebied worden geplaatst van de speeltoestellen. Dit vanuit veiligheidsoogpunt.
Er zijn echter ook leerlingen die met
de fiets komen, die wel lopend kunnen komen, ja, dat volgens de regels,
zelfs moeten.
KORT

NIEUWS

ACTIES
Oud papier: De acties gehouden in
juni, juli en augustus brachten in totaal 4980 kilo papier op. Goed voor
€ 149,50. Aanstaande dinsdag 14
en woensdag 15 nov. staat er weer
een container in de Flevolaan waar u
uw oud papier en karton in kwijt
kunt. Op dinsdag tot 19.00 en op
woensdag tot 15.00 uur.
Het is zo gedaan, breng het naar
de Flevolaan!
Kleding
Sommige ouders hebben hun zakken
kleding al gebracht, maar de actie
die gepland staat is vrijdag 3 november. Hebt u nog even tijd om te
sparen. De donderdag voorafgaande mag u de kledingzakken al komen brengen.
Batterijen: Bij de hoofdingang van
de school staat een batterijenton.
Hier kunt u uw kinderen gebruikte
batterijen in laten deponeren.

Kledingactie
Vrijdag 3 nov.
Inleveren do. 2 nov. of
vrijdag voor negen uur.
(Graag in dichtgebonden zakken)
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MAD SCIENCE
Dinsdag was Professor Jorieke van
Mad Science op school om de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een
spetterende show te laten zien van
allerlei wonderlijke natuurkundige
raadselen. Zo liet ze diverse proefjes
zien met statische elektriciteit en de
werking en negatief en positief geladen deeltjes. De kinderen staken hun
enthousiasme niet onder stoelen en
banken.
Vanaf 6 nov. is het mogelijk dat de
kinderen zich inschrijven voor 5 achtereen volgende cursussen op school.
Dit is natuurlijk niet verplicht.

Voorleesontbijt.
Dinsdag 31 okt.
Bavinckschool

LOF?
Vorige week kreeg Koningin Maxima
namens het LOF, wat staat voor het
Leerkracht Ontwikkel Fonds een
boekje uitgereikt met verantwoording van allerlei projecten die door
het LOF gesubsidieerd.
Wat is het LOF?
De leraar is de centrale spil en de
creatieve architect van het onderwijs.
Het LOF wil die positie van leraren
stimuleren en leraren uit verschillende
sectoren met oog voor vernieuwing
aan elkaar verbinden. Leraren worden in staat gesteld met hun professionele vermogen zelf aan onderwijsontwikkeling te werken, te vergroten
en elkaar door netwerkvorming te
versterken. Het LOF ondersteunt leraren bij het uitwerken van hun initiatief en zorgt dat de deelnemers van
en met elkaar kunnen leren.
De school krijgt subsidie voor het ontwikkelen van WIG, Werken in groepen, in groep 3 t/m 8 op school.

Teamleden Bavinckschool
in goede handen
FIETSCONTROLE
Op woensdag 4 okt. werd er
op school een verlichtingscontrole uitgevoerd bij de fietsen
van de leerlingen van groep
8. Dit in het kader van de
ANWB-fietsverlichtingsactie.
Na controle en enkele reparaties door José Tjon kunnen
de leerlingen weer veilig het
donker in. Want in het donker
moet je gezien worden!!!

‘t Bavinckje
BEZOEK

KONINKLIJK PAAR

Dinsdagmiddag 24 oktober vereerd het koninklijk paar onze gemeente met een bezoek. Ook de scholen
zijn door de gemeente ingelicht over dit bezoek en gekeken is wat er organisatorisch mogelijk is om kinderen te betrekken bij dit bezoek en dan in het bijzonder bij de aankomst op het Spuiplein en de wandeltocht naar de helling. In de reeds toegestuurde brief en zoals vermeld in het schrijven hieronder, lukt het
niet de kinderen van de scholen in georganiseerd verband te betrekken bij dit bezoek.
Van: Basisscholen Bunschoten-Spakenburg
Datum:
12 oktober 2017
Aan: Ouders/verzorgers basisscholen Bunschoten-Spakenburg
Beste ouders/verzorgers.
Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft bezoekt het koninklijk paar dinsdag 24 oktober de provincie
Utrecht. Een onderdeel van het programma is een bezoek aan de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Het
koninklijk paar wordt rond 14:30 uur op het Spuiplein verwacht. Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen of de scholen bij deze ontvangst op het Spuiplein aanwezig zouden willen zijn. In overleg met de
schoolbesturen en de gemeente hebben de scholen besloten niet gezamenlijk naar het Spuiplein te gaan.
Hiervoor zijn drie, in onze ogen, zwaarwegende redenen:
- Het is organisatorisch moeilijk en onveilig om alle kinderen vanuit school op het Spuiplein te krijgen e
daar toezicht te houden.
- Het gaat ten koste van de effectieve leertijd voor de kinderen.
- Het is onzeker of alle kinderen weer op tijd op school terug kunnen zijn.
Wij hebben daarom besloten dinsdag 24 oktober te werken volgens het continurooster. Dit betekent dat
de kinderen tussen de middag op school eten. Alle kinderen nemen deze dag hun eigen lunchpakket mee
van huis. De schooldag eindigt deze dag om 14:00 uur. Ouders en kinderen die naar het Spuiplein willen
kunnen daar dan op eigen gelegenheid naar toe gaan. Er ligt wel het uitdrukkelijke verzoek vanuit de gemeente om de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 onder begeleiding naar het Spuiplein te laten gaan. De
leerlingen van groep 7 en 8 zouden wel eventueel op eigen gelegenheid kunnen gaan als u hen daar toestemming voor geeft.
Mocht u problemen ondervinden met het tijdstip van 14:00 uur, dan zorgt de school voor opvang van uw
kinderen tot 15:15 uur.
Mocht u nadere informatie willen hebben, neemt u dan gerust contact op met de directie van de school.
Met vriendelijke groet,
Willem de Graaf
Loc.dir. Bavinckschool
SCHOOLFOTOGRAAF
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