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Het herstel van juf Prins gaat langzaam. 
De afstemming van de medicatie om de 
fysieke gevolgen van de gezondheids-
klachten onder controle te krijgen, vergt 
een lange adem.  
Ondanks dat de juf zich inmiddels al wel 
wat beter voelt, is het niet te verwachten 
dat ze voor de kerstvakantie volledig 
hersteld zal zijn.  
Ook juf Heek is al een tijdje uit de run-
ning i.v.m. fysieke klachten. Zij hoopt zo 
spoedig mogelijk weer haar werk te kun-
nen oppakken.  
We wensen beide juffen heel veel door-
zettingsvermogen en kracht toe bij het 
traject van herstel.  
 
Juf Lydia Koelewijn beviel op vrijdag 13 
okt. van een wolk van een zoon, die zij 
en haar man, Hugo Christiaan hebben 
genoemd. Inmiddels is ze met hem op 
school geweest, zodat we allen hem kon-
den ‘priezen’. 

 

 

AGENDA 
 

28/11 Onderwijsmarkt 
—————————— 
01/12 Bidochtend  

—————————— 
05/12  Sinterklaasfeest 
—————————— 
12/12 OPA 
—————————— 
13/12 OPA 
—————————— 
22/12 Bidochtend 
—————————— 
25/12-05/01 Kerstvakantie 

Dr. H. Bavinckschool 
Flevolaan 9 
3752 DA Spakenburg 
033-2986520 
info@drhbavinckschool.nl 
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Volg uw kind via : 

https://ouders.parnassys.net/
ouderportaal 

JJEUGDJOURNAALEUGDJOURNAAL  

 Vrijdag 17 november start de Week 
van de Mediawijsheid. 
Dinsdag 14 nov. werden er in groep 8 
opnamen gemaakt voor een item die-
zelfde dag in het Jeugdjournaal. 
Welmoed en haar cameraman maakten 
opnamen van een les van meester Bos 
over nepnieuws. M.b.v. een les uit Me-
diawijzer kregen de kinderen diverse 
vormen van nepnieuws of fakenews te 
zien en mochten vervolgens daar vra-
gen over beantwoorden.  
Ook werden enkele kinderen geïnter-
viewd. 
Dit is geen nepnieuws. Op uitzending 
gemist kunt u het item in het Jeugdjour-
naal van 14 nov. terugkijken 

SSCHAATSENCHAATSEN   
 
Binnenkort mogen de groepen 6 t/m 8 
weer gaan schaatsen.  
In het verlengde van vorig jaar is op-
nieuw het initiatief genomen om het mo-
gelijk te maken de schoolkinderen van 
de groepen 6 t/m 8 te laten schaatsen. 
Op maandag 4 dec. ‘s middags is het 
hun beurt. Vertrek om 12.05. 
De kinderen worden met bussen ge-
bracht en opgehaald. Kinderen die zelf 
geen schaatsen hebben kunnen deze 
uitgeleend krijgen. 
Na 10 min. aftasten van niveau, 30 min. 
les in groepjes op niveau, mag men ver-
volgens 20 min. vrij schaatsen. Vooraf-
gaande aan het schaatsgebeuren ont-
vangen u en de kinderen nog specifieke 
informatie. 
 
Het schaatsen wordt o.a. mogelijk ge-
maakt voor de school door een bijdrage 
van de Activiteiten Commissie. 

FFOTOGRAAFOTOGRAAF  

Vorige week zijn de foto’s uitgedeeld 
en is de inning van de bijdrage bij af-
name van de foto’s gestart. 
Indien deze bijdrage nog niet is be-
taald of de foto’s nog niet zijn geretour-
neerd, dan graag z.s.m. 
Afname van de foto’s is niet verplicht 

Voor de 12de keer al weer wordt er 
voor de ouders van de leerlingen van 
groep 8 en overige belangstellenden 
een onderwijsmarkt georganiseerd. 
Op dinsdagavond 28 november zullen 
de scholen voor voortgezet onderwijs in 
de regio zich presenteren. De markt 
wordt georganiseerd op uitnodiging 
van het Groot Directie Beraad van de 
basisscholen uit ons dorp. In het Oost-
wende college kunt u dan kennis maken 
met de verschillende scholen voor voort-
gezet onderwijs. 
Alle leerlingen van groep 8   hebben 
reeds een uitnodiging ontvangen 
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ACTIES 
 

Oud papier: De acties gehouden in 
september bracht in 1420 kilo pa-
pier op. Goed voor € 42,60.  
Dinsdag 12 en woensdag 13 dec. 
staat er weer een container in de 
Flevolaan waar u uw oud papier en 
karton in kwijt kunt. Op di. tot 17.00 
en op wo. tot 15.00 uur. 
Het is zo gedaan, breng het naar 
de Flevolaan! 
 

Kleding 
 

De volgende actie staat gepland 
voor 9 maart 2018. Hebt u nog even 
om te sparen. Tot negen uur kan het 
bij het hek gezet worden of anders 
de dag voorafgaande in het halletje 
van de school. 
 

Batterijen: Bij de hoofdingang van 
de school staat een batterijenton. 
Hier kunt u uw kinderen gebruikte 
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‘t Bavinckje  

SSINTERKLAASINTERKLAAS  

In de brief die u gaat ontvangen van 
de onderbouwjuffen staat alle infor-
matie voor de ouders van de kleu-
ters. Zij mogen om 10 over half 
twaalf opgehaald worden. 
 
Ook dit jaar viert groep 3 en 4 het 
sinterklaasfeest gezamenlijk om 
10.30 uur met de sint in het speello-
kaal. 
 
Hierna zal de sint ook een bezoek 
brengen aan de andere groepen. In 
deze groepen zal het sinterklaas-
feest gevierd worden door elkaar 
cadeautjes te geven. In de groepen 
5 t/m 8 worden lootjes getrokken.  
 
 
 
Op dinsdag  31 okt. organiseerde 
de activiteitencommissie van de Ba-
vinckschool  in de week voor het Na-
tionaal Schoolontbijt weer haar,  in-
middels traditionele, voorleesontbijt.  
’s Morgens waren de dames vroeg 
uit de veren om een heerlijk ontbijt 
voor de kinderen en de leerkrachten 
voor te bereiden. In het Vinckennest 
was de tafel gedekt met heerlijk vers 
brood, krentenbollen, vleeswaren en 
kaas. 
Aan het begin van de dag liepen de 
kinderen in nachtkleding en knuffels 
zich al te verlekkeren op het school-
plein. 
Na de schoolbel liepen de kinderen 
met een bordje in de hand naar het 
Vinckennest, om daar hun ontbijt op 
te halen. Sommige kinderen kwamen 
wel drie keer.  
Ondertussen konden de kinderen op 
een placemat een kleurplaat maken 
of een woordzoeker oplossen.  
Vervolgens werd er in alle groepen 
voorgelezen. Zo las in groep 3 de 
papa van Josephien Muijs voor en in 
groep 5/6 meester de Graaf. 

HHANDBALTOERNOOIANDBALTOERNOOI  

 

Deze week ontving de school bericht 
dat de aanvraag voor de Boombloem- 
Bak t.w.v. € 1000 was gehonoreerd. 
De voucher aangevraagd in het kader 
van de regeling Beleef en Bewonder!   
Een project van de provincie Utrecht om 
een natuurlijke omgeving te promoten. 
Juf Akkerman bedanken we voor het 
doen van de aanvraag. 

Dinsdag 5 december is het weer zo-
ver. Dan brengt Sinterklaas ook een 
bezoek aan de Bavinckschool. Vol 
verwachting kloppen de harten van  
de kinderen. Zou hij de weg naar de 
school ook dit jaar weer weten te 
vinden of is hij misschien verdwaald? 
Komt hij met zwarte pieten of met 
pietluttige hulpjes? 
De kinderen van de groepen 1 en 2 
worden de gewone tijd op school 
verwacht. De sint en zijn pieten ver-
wachten we zo rond 8.45 uur.  
 

De leerlingen van gr. 5 t/m 8 gaan 
dan dit jaar niet aan de slag met 
gedichten en surprises, maar krijgen 
een programma met een andere 
opzet aangereikt.  
We hebben afgesproken het be-
drag van het cadeautje op maxi-
maal       € 5,00 vast te stellen. 
De groepen 1 t/m 2 hebben ’s 
middags vrij.  
De groepen  3 t/m 8 
volgen een continu-
rooster. Dat betekent 
dat de kinderen over-
blijven en om 14.00 
vrij zijn. 

BBOOMOOMBBLOEMLOEMBBAKAK  

Op zaterdag 13 januari zullen we 
weer meedoen aan het jaarlijks 
handbaltoernooi voor basisscholen 
in ons dorp. Dit jaar doen we weer 
mee met een meisjesteam en een 
jongensteam. 
We hopen natuurlijk op een goed 
resultaat voor beide teams, maar 
we hopen toch vooral op een heel 
fijne dag met elkaar. Ouders en 
kinderen die de teams en juf Kem-
man en Bos willen aanmoedigen zijn 
hartelijk welkom in sporthal ‘De 
Kuil’. De wedstrijden voor de meisjes 
zijn ‘s morgen en voor de jongens ’s 
middags.  

Fotograaf 

Ransuil op bezoek 
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