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Maandelijkse nieuwsbrief van de Dr. H. Bavinckschool
HERSTEL

In de laatste nieuwsbrief sprak ik uit dat
we ook het komende schooljaar niet zonder de onontbeerlijke zegen van onze
Hemelse Vader zouden kunnen.
Wat een schrik toen Lisanne de Graaf
de donderdag voor de Teamdag moest
mededelen dat haar dochtertje plotseling was opgenomen in het ziekenhuis.
Nog groter de ontsteltenis van het bericht van overlijden van Jinthe een week
later op donderdag 30 aug. De beoogde start ging dus niet door en Germa
van Diermen en Menda Akkerman vielen
moesten haar werk overnemen in de klas.
We bidden Lisanne, Casper en allen die
betrokken zijn bij dit gezin, heel veel
sterkte, doorzettingsvermogen en vertrouwen toe.

We bedanken voor sponsering
springkussen opening schooljaar
Aannemersbedrijf Ruben Heijnen
AGENDA
25/09 Studiedag gr.1-3
——————————
28/09 Bidochtend
——————————
28/09 Vrijdagmi. vrij
——————————
30/09-07/10 Themawk.
——————————
04/10 Studiemiddag
——————————
11/10 Fotograaf
——————————
12/10 ANWB-streetwise
Volg uw kind via :

https://ouders.parnassys.net/
ouderportaal

Themaweek
30 sept t/m 7 okt.
DIEREN

JAARBOEKJE

Adresgegevens van Jesslin en
Fabiano Ost zijn Westdijk 25,
tel. 0332982184, gr.2B en 3.
Bram Koelewijn zit niet in
groep 4, maar in groep 3.
THEMAWEEK GSK
In de week van 1 t/m zondag 7 okt.
mogen we als school, kerk en gezin werken rond het thema ‘Dieren’.
Ds. Pathuis zal op do. 4 okt. een bezoek
brengen aan de school als voorbereiding op de afsluitende kerkdienst op
zondag 7 oktober.
De themaweek zal afgesloten worden in
de morgendienst van de plaatselijke
kerken.
Dit jaar zal er maar één GSK-week georganiseerd worden, i.v.m. overladen
programma binnen de scholen.
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STUDIEDAG
12 september jongsleden bezochten we
als team twee nieuwe scholen. Eentje in
Baarn, De Uitkijck en eentje in Wijk bij
Duurstede, Het Anker. De laatste was
een zgn. Brede School met regulier en
speciaal onderwijs, een peuterspeelzaal
en Buitenschoolse Opvang.
Bovenstaande i.v.m. een traject van revitalisering van de binnenzijde van het
gebouw en oriëntatie op onze visie op
het onderwijs van de toekomst.
Op beide scholen deden we veel nieuwe indrukken en ideeën op. Na terugkomst op de Bavinckschool spraken we
hier nog over door.
We kregen als opdracht mee om d.m.v.
een klein stukje te omschrijven hoe een
schooldag van een kind op de compleet
gerenoveerde Bavinckschool eruit zou
zien. Ook de kinderen willen we betrekken in het meedenken over de vernieuwing van de school.
Do.mi. 4 okt. gaan we daar mee verder. Daarom zijn de kinderen dan vrij.
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‘t Bavinckje
FIETSEN
ANWB-STREETWISE
Op vrijdag 12 oktober krijgt de
school bezoek van ANWB-streetwise.
Het programma Streetwise is een
praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma,
dat zowel scholen als ouders helpt
bij het verkeersvaardig maken van
kinderen. Professionele instructeurs
komen een ochtend naar de school
en geven verkeerstrainingen op
maat. Ook heeft de ANWB tips voor
ouders, als ouder wilt u er immers

KORT

NIEUWS

Luizencontrole
Afgelopen weken hebben de luizenmoeders weer diverse kinderen gecontroleerd op luizen n.a.v. van meldingen die de school kreeg van de
aanwezigheid van dat gespuis in de
haren van kinderen. We willen u vragen om daarom regelmatig ook zelf
u kinderen te controleren.
ACTIES
Oud papier: Dinsdag en woensdag
16 en 17 oktober 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.
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.
TSO
De kosten zijn dit schooljaar € 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.
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ook aan bijdragen om uw kind veilig
te leren omgaan met de gevaren in
het verkeer.
De gehele morgen zijn de kinderen
op verschillende locaties actief. U
bent van harte welkom op school om
het gebeuren in ogenschouw te nemen.
OPENING

Door het grote 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
lopend kunnen, ja daar volgens de
regels, zelfs moeten 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 wordt
geplaatst van het speeltoestel. Dit
vanuit het oogpunt van veiligheid.

SCHOOLJAAR

Maandagmiddag 24 augustus hebben we officieel met de kinderen,
de ouders en juffen en meesters het
schooljaar geopend. In combinatie
met verrassende activiteiten voor en
met de kinderen, was de school vervolgens geopend voor de ouders om
een kijkje te nemen in de groep of Zingen - springen tijdens de opening.
groepen van hun kinderen.
Het thema was jaar zal “Met sprongen vooruit”
Die middag vonden er diverse activiteiten plaats in het kader van het
thema buiten en binnen de school.
Veel ouders maakten gebruik van
de uitnodiging om door hun aanwezigheid blijk te geven van hun betrokkenheid bij het onderwijs aan hun
kinderen.
Ook kregen de kinderen een informatieboekje mee naar huis van de
betreffende groep. Deze informatie
werd tevens ook nog digitaal toegezonden en is te vinden op de website
van de school.

Meester

Bos

en

groep

Bovenal willen wij u vragen niet te
schromen om inlichtingen te vragen
of om vragen te stellen.
Groep 4 en juf de Vries elastieken

Schoolfotograaf
Donderdag 11 okt.
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