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Geachte ouders, verzorgers, 
 
Met het verschijnen van Schoolnieuws 2 is de 
startperiode wel voorbij. In de eerste weken zijn er 
informatieavonden geweest en komende week starten 
de individuele begingesprekken. 
Tijdens de informatieavonden zijn er een aantal algemene onderwerpen aan de orde geweest. Eén onderdeel wil ik 
in dit voorwoord nog even toelichten. 
Dit jaar wordt er ook weer door veel ouders gebruik gemaakt van het overblijven tussen de middag voor hun 
kinderen. Dat maakt dat het best druk is. We willen u dan ook vragen, indien uw kind wel naar huis gaat om te 
lunchen, om uw kind niet te vroeg naar school terug te laten gaan. De kinderen mogen om 12.55 weer op het plein. 
Ook vragen wij uw medewerking om op 12.00 uur snel het plein te verlaten. De eerste groep overblijvers kan dan 
gebruik maken van het speelplein. Ook dit jaar zullen we als directie de gang van zaken tijdens het overblijven volgen 
en we willen u daarom vragen om opmerkingen of aandachtspunten in cc aan ons te mailen. Uiteraard neemt u eerst 
contact op met Sportfever. 
Een ander belangrijk aandachtspunt is de Ouderraad. Deze ouderraad is een belangrijk onderdeel in onze school en 
tijdens het schooljaar helpen en organiseren zij diverse activiteiten. Deze ouderraad is op zoek naar nieuwe leden en 
ook ouders die willen inspringen bij versieravonden of een klusmoment. Indien er belangstelling is kunt u zich 
aanmelden via het mailadres: OR@bavinckschool.nl of bij Jolanda Mens onze administratrice. 
Tenslotte is er in de communicatie ten aanzien van de vacatures in groep 7 enige ruis ontstaan. Vandaag hebben we 
dat met de betreffende ouders rechtgezet via een bericht in Social schools. 
Wij wensen u een goed weekend. 
 
Met vriendelijke groet,  
De directie. 
 
Schoolfotograaf 
Komende week is de schoolfotograaf weer in de school aanwezig. Maandag  en dinsdag worden de portret- en 
groepsfoto’s van alle leerlingen gemaakt volgend onderstaand schema. Woensdag 
ochtend worden dan de broer/zus foto’s gemaakt van leerlingen die op school 
zitten en woensdagmiddag worden er foto’s gemaakt van broertje/zusjes die niet 
hier op school zitten. U kunt zich hiervoor aanmelden via de intekenlijst in Social 
Schools. Deze gaat morgenochtend open om 09.00 uur. 
Maandag  16 sept.    Ochtend  gr. 1-2 A, 1-2 D, 1-2 E, 5 A, 6 A, 3 A en 6 C 
                                      Middag   gr. 3 B, 4 B en 4 A 
Dinsdag 17 sept.        Ochtend  gr. 1-2 C, 1-2 B, 8 A, 5 B, 6 B, 8 B en  5 C 
                                      Middag   gr. 7 A en 7 B 
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DATA / ACTIVITEITEN 
September 
16 t/m 18     Schoolfotograaf 
16 t/m 20     Begingesprekken gr. 1 t/m 6 
25                  Studiedag, leerlingen vrij! 
Oktober 

1        Haarlemse Scholendagen gr. 7 B 
2 t/m 11      Kinderboekenweek 
4                   Haarlemse Scholendagen gr. 7 A 
7                   Inleverdag (kleding e.d.) All4Africa!! 
21 t/m 25   HERFSTVAKANTIE 

JARIGEN 
12 september t/m 25 september 
Groepen 
1-2 C    Elin                   
1-2 D    Stefan 
1-2 E     Dean           
3 A        Sem, Leah en Hannah 
3 B        Suse en Otto 
4 A        Bink en Nila 
5 A        Matteo, Eleanor en Zakaria 
5 B        Rody 
5 C        Meike 
6 A        Rutger en Thijs 
6 B        Quinn en Anne 
6 C        Reinout 
7 A        Gianni en Noa 
7 B        Sara en Sarah 
8 A        Fenne 
8 B        Anouk 
 
 
                 
 
   



Als bijlage bij dit schoolnieuws vindt u informatie over: 
 

 Kinderkracht  (extra ondersteuning voor uw kind op het gebied van sociale- en emotionele ontwikkeling) 
 

 Centrum Jeugd en Gezin (cursussen voor ouders en kinderen) 
 

 De Typetuin ( typles na schooltijd op de Bavinck!) 
 

 
 
Schooltuinen 
De groepen 7 zijn de laatste weken druk bezig in hun schooltuintjes in het Noordersportpark. Veel bloemen, 
groenten e.d. worden geoogst en geplukt. Deze mooie zonnebloem wilden we u zeker niet onthouden! 
 
 


