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Donderdag 14 september is de laatste 
werkdag van juf Lydia Koelewijn voor-
dat ze met zwangerschapsverlof gaat. 
Dat betekent dat er voor de juf vervan-
ging moet komen. Dat hebben we geluk-

kig intern kunnen regelen.  

Elke donderdag zal de duo van juf Koe-
lewijn, juf Menda Akkerman voor de 
groep staan en op vrijdag juf Anne Kem-
man. Behalve vrijdag 15 september, 
want dat zou betekenen dat er in die 
betreffende week drie leerkrachten voor 

de groep zouden staan.  

We spreken de wens uit dat de conti-
nuïteit van het onderwijs door deze op-
lossing gewaarborgd is en wensen juf 
Koelewijn veel sterkte toe in de laatste 

weken van de zwangerschap. 

Voor de vakantie moest juf Prins zich af-
melden met gezondheidsklachten. Juf 

Blokhuis nam en neemt voorlopig nog 
wel even de vervanging voor haar re-
kening.  
Momenteel is ze onder behandeling bij 
de internist.  
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 kan hervatten. 
 
Aan het begin van dit schooljaar moch-
ten we ook drie nieuwe collega’s wel-
kom heten. Derek de Graaf en Sharon 
Poort komen allebei twee dagen onder-
steuning verlenen aan de juffen van 
groep 4 en 5/6. Derek op maandag en 
dinsdag en op donderdag loopt hij sta-
gen voor de PABO en Sharon op dins-
dag en donderdag.  
En Esther Koelewijn die op maandag 
aangesteld is voor bijzondere leerlin-
genzorg in de onderbouw. 
We heten ze alle drie hartelijk welkom. 

In het vorige Bavinckje vergeten te ver-
melden als nieuwe leerlingen Maikel en 
Quinn Hartog. Maikel en Quinn zaten 
tot voor kort op Het Talent, maar door 
verhuizing naar Volharding 8 zijn ze op 
de Bavinckschool gekomen. Quinn zit in 
groep 4 en Maikel in groep 7. Ze zijn 
inmiddels al aardig gewend en we wen-
sen ze dan ook een voorspoedige 
schoolperio-
de toe. 
 
 
 
 
Op 1 oktober mogen we Fabiano Ost 
welkom heten en een dag later Sabien 
Ruizendaal. Beide kinderen stromen 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 wel-
kom. 

AGENDA 
 

15/09 Bavinckje nr.2 
—————————— 
24/09 Start themaweek 
—————————— 
29/09 Bidochtend 
—————————— 
31/09 Afsluiting themawk 
—————————— 
10-11/10 Oud Papier  
   Actie 
—————————— 
22/10 Bavinckje nr. 3 
—————————— 
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Volg uw kind via : 

https://ouders.parnassys.net/
ouderportaal 

TTHEMAWEEKHEMAWEEK  GSKGSK  

 In de week van 24 sept. t/m zon-
dag 1 okt. mogen we als school, 
kerk en gezin werken rond het the-
ma ‘De Grote Bruiloft’. Zoals ge-
bruikelijk staat het eerste project in 
het teken van een thema en de 
tweede GSKweek van het schooljaar 
staat een bijbels persoon centraal.  
Ds. Schreuder zal op vrijdag 29 
sept. een bezoek brengen aan de 
school als voorbereiding op de af-
sluitende kerkdienst op zondag 1 
oktober.  
De themaweek zal afgesloten wor-
den in de morgendienst van de 
plaatselijke kerken.  
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FFIETSENIETSEN  

Door het uitgebreide gebied waar 
onze leerlingen uit vandaan komen, 
zijn velen genoodzaakt om met de 
fiets te komen. Er zijn echter ook 
leerlingen die met de fiets komen, 
die wel lopend kunnen komen, ja, 
dat volgens de regels, zelfs  moeten.  
Vervolgens moeten al die fietsen een 
plaatsje krijgen op het schoolplein. 
Wilt u er als ouders op letten wan-
neer u met uw kind op de fiets komt, 
dat de fiets niet in het gebied wor-
den geplaatst van de speeltoestel-
len. Dit vanuit veiligheidsoogpunt. 

ACTIES 
 
Oud papier: Aanstaande dinsdag 
14 en woensdag 15 okt. 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 
 
Op de website stond abusievelijk 
vermeld dat er op 8 september een 
kledingactie was. In de planning in 
het jaarboekje stond deze echter 
niet. De eerstvolgende actie is op 
vrijdag 3 november. Dan hebt u 
nog even tijd om te verzamelen. 
 
Batterijen: Bij de hoofdingang van 
de school staat een batterijenton. 
Hier kunt u uw kinderen gebruikte 
batterijen in laten deponeren. 
Mocht u ongebruikte willen geven 
dan zijn die vanzelfsprekend ook 
altijd welkom. 

Maandag 21 augustus opende we 
met kinderen en ouders het nieuwe 
schooljaar met het thema ‘Hey Kan-
jers’. 
Met een officiële openingshandeling 
door het doorknippen van een lint, 
na het zingen door alle kinderen van 
het lied ’Compliment’. 
Daarna werd er door meester Bos en 
juf Hopman getoost op een voor-
spoedig nieuw schooljaar. In de 
groepen kregen de kinderen ook een 
glaasje ’champagne’ die was klaar-

gezet door de leden van de activi-
teitencommissie. 
In de groepen gingen de kinderen 
verder met het versieren van een 
witte pet en het opschrijven van een 
wens voor het komende jaar. Deze 
kaarten werden vervolgens in de 
‘wens’bomen gehangen. Tot slot lukte 
het de kinderen een megakring te 
maken.  
Ondertussen waren de ouders in de 
gelegenheid in de groepen te komen 
kijken en daar de nodige informatie 
te ontvangen.  
We zijn dankbaar voor de prachtige 
opening van het schooljaar. 
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‘t Bavinckje  

MMETET  DEDE  TREINTREIN  

25 25 JAARJAAR  JUFJUF  

Dinsdag 29 aug. vierden alle kin-
deren en juffen en meesters dat juf 
Menda Akkerman 25 jaar juf was op 
de Bavinckschool. 
Met het prachtige zomerse weer was 
het een spetterend feestje. Muziek, 
dans en traktaties maakten het feest 
compleet.  
Zo werden de kinderen getrakteerd 
op suikerspin of popcorn. Kregen ze 
limonade en ter afsluiting een ijsje. 
We bedanken de juf voor haar inzet 
in de afgelopen 25 jaar en wensen 
haar nog veel werkzame jaren toe.  
 
 
 

Fotograaf Ruben 
5 oktober 

verplaatst naar 
donderdag12 oktober. 

We willen H. P. de Graaf, vader 
van Anna, van Ru-Vis, uw visspecia-
list en W. ter Haar, vader van Klaas, 
van Visdelicatesse Ter Haar, heel 
hartelijk bedanken voor hun fin. bij-
drage, zodat de kinderen van groep 
1 en 2 afgelopen woensdag konden 
treinen tussen Baarn en Amersfoort. 


