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Nieuw schooljaar 
 

Maandag hopen we met z’n allen het 
nieuwe schooljaar weer te starten. Zes 
weken vakantie zitten er weer op. We 
hopen natuurlijk dat iedereen heeft mo-
gen uitrusten en dat we allemaal met 
frisse zin aan de slag mogen gaan. 
 
Verschillende kinderen krijgen een nieu-
we leerkracht en een aantal leerkrachten 
krijgen nieuwe kinderen.  Zo verhuist juf 
Heek van groep 8 naar groep 5/6 en juf 
Kemman naar groep 8. Van de eerste 
veranderen ook de werkdagen namelijk 
van maandag en dinsdag naar donder-
dag en vrijdag. 
De grootste verandering is wel dat we 
voor het eerst sinds jaren starten met ze-
ven i.p.v. acht groepen.  
 
Ook het komende schooljaar kunnen we 

niet zonder de onontbeerlijke zegen van 
onze Hemelse Vader.  
 
Team 
 
Op 15 juli mocht juf Menda Koelewijn  
25 jaar aan de school verbonden zijn. 
Dat vieren we met het team op vrijdag 
18 augustus na afloop van onze studie-
dag. We willen de juf natuurlijk van 
harte feliciteren met deze mijlpaal en 
nog heel veel jaren van gezondheid, 
inzet en arbeidsvreugde toewensen. 
Voor de vakantie moest juf Prins zich 
afmelden met gezondheidsklachten. On-
derzoek in de vakantie heeft uitgewe-
zen dat de oorzaak een auto-im-
muunziekte is. Dat betekent dat het li-
chaam zichzelf aanvalt met al gevolg 
allerlei vervelende klachten. Gelukkig is 
de medicatie gestart.  We wensen de 
juf veel sterkte toe bij het herstel. 
We zijn blij dat juf Blokhuis de vervan-
ging voor haar rekening kan nemen. 

we de ouders ook hartelijk welkom om-
dat zij voor het eerst een leerling op 
school hebben. 
Op 9 sept. stoomt ook Romy Bosman in. 
Zij is een zus van Jax uit groep 3. 

We wensen alle nieuwelingen dat ze 
zich snel ‘thuis’ mogen voelen. 
 
 

Nieuwe leerlingen  

 
Op maandag 21 augustus mogen we 
weer een groot aantal instromers wel-
kom heten op school. Ze stromen bijna 
allemaal in groep 1 in. 
Eerder waren al vlak voor de vakantie 
ingestroomd twee pleegkinderen van 
de familie van der Stroom in groep 1 
en 2. De twee jongens gaan dus na de 
vakantie naar groep 2 en 3. Yaro Cho-
tesing komt in 2B en Lyan komt in groep 
3. 
Nolan de Graaf van de Graafjes 3 
was ook al voor de vakantie komen 
kennismaken en hij blijft in groep 1 A. 
 
Nieuwelingen zijn: Nathan Blokhuis van 
Van Westrhenen 8. Broertje van Milan 
in groep 3. Hij komt in groep 1B.  
Benthe van Twillert van Weikamp 56. 
Zij is een eersteling en komt ook in 
groep 1B en Julia Vastenhouw van 
Heemraadstraat 26. ook een eersteling. 
Zij komt ook in groep 1B. 
Van deze laatste twee kinderen heten 

AGENDA 
 

21/08 Start schooljaar 
—————————— 
21/08 13.15 Opening  
—————————— 
21/08 Open huis ouders 
—————————— 
22/08 Oud Papier Actie 
—————————— 
23/08 Oud Papier Actie 
—————————— 
25/08 Bidochtend 
—————————— 

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 
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Schoolgids en Jaarboekje 
 
Op de eerste schooldag ontvangt u 
via uw kinderen het jaarboekje voor 
het cursusjaar 2017/2018.  
U treft hierin zaken m.b.t. onder an-
dere de leerplicht, zorgtrajecten, 
Passend Onderwijs, klachtenregeling, 
medezeggenschap en Jeugdgezond-
heidszorg. 
 
In het jaarboekje kunt u terecht voor 

alle relevante gegevens, zoals 
adressen van personeel, bestuur, me-
dezeggenschapsraad, activiteiten-
commissieleden en vertrouwensper-
soon. 
Tevens treft u een overzicht aan van 
de vakanties, de data van het oud 
papier en een jaarplanning. Ook de 
psalmlijst ontbreekt niet. 
Voor de klasgenoten van uw zoon of 
dochter kijkt u in de groepsoverzich-
ten. Voor een aantal schoolregels 
verwijzen we u naar de pagina’s 5 
t/m 11. Voor veel vragen kunt u te-
recht in het jaarboekje. 

We willen u tevens vragen om de 
NAW-gegevens van uw kinderen 
welke opgenomen zijn in het jaar-
boekje te controleren en eventuele 
wijzigingen z.s.m. aan de school door 
te geven. 
Ook stellen we er prijs op om over 
de 06-nummers van één van de ou-
ders te beschikken i.v.m. met mogelij-
ke calamiteiten. Indien u die nog niet 
heeft doorgegeven dan vernemen 
wij die graag. 
 
Wilt u daarom het jaarboekje goed 
bewaren.  

Luizencontrole 
 
Dinsdag 22 augustus zal de luizen-
brigade weer langskomen bij ons op 
school. We willen u vragen om geen 
vlechten of gel in het haar van uw 
kind(eren) te doen. Dit vergemakke-
lijkt het werk van de moeder. Want 
ook zij luizen liever, dan dat ze moe 
worden. 
 
ACTIES 
 
Oud papier: Aanstaande dinsdag en 
woensdag staat er weer een contai-
ner 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. 
 
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. 
 

De kosten zijn vanaf komend school-
jaar € 2,- per keer. Dus ook voor 10 
keer. Er kan ook een kaart worden 
gekocht en deze bedraagt dus nu 
20,- i.p.v. de 15,- die u gewend was. 

Maandagmiddag 21 augustus ho-
pen we officieel met de kinderen,  
de ouders en juffen en meesters het 
schooljaar te openen. In combinatie 
een verrassende activiteit voor en 
met de kinderen, zal de school ver-
volgens geopend zijn voor de ouders 
om een kijkje te nemen de groep of 
groepen van hun kinderen.  
 
Het thema dit jaar zal zijn “Hey, 
Kanjers! ” 
Deze middag zullen er diverse acti-

viteiten plaatsvinden in het kader 
van het thema buiten en binnen de 
school. 
 
Wij willen u dan ook van harte uitno-
digen om door uw aanwezigheid 
blijk te geven van uw betrokkenheid 
bij het onderwijs aan de scholen. 
De middag begint om 13.15 uur met 
de algemene opening. U bent van 
harte welkom.  
 
We nodigen u dan ook hartelijk uit 
om aanwezig te zijn bij deze ope-
ning met de kinderen. 
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