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start 1e ronde talentmiddagen
14.15 u – 17.00 u kennismakingsgesprekken
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Mad Science show gr. 3 t/m 8
start Kinderboekenweek
dag van de leraar; gr. 2 naar Spookbos
afsluiting Kinderboekenweek en talentmiddagen
inloopochtend 8.30-9.00 uur
8.45 uur gr. 5A naar bibliotheek
inloopochtend 8.30-9.00 uur
8.45 uur gr. 5B naar bibliotheek
gr.1 naar Natuurmonumenten
Bavincknieuws
Herfstvakantie
controle hoofdluis; 18.30 uur Ouderavond

Van de directie
Kennismakingsgesprekken
Start Kinderboekenweek
Bibliotheek
Wij zoeken bieb versterking
Nieuws uit de schooltuin-hulp gevraagd
Mad Science show

Van de directie

Beste ouders,
Dit keer vanuit Singapore een bericht. In de afgelopen week heb ik enorm
veel gezien en gehoord. Ik ben onder de indruk van de manier waarop
het onderwijs in Singapore geregeld is. ICT neemt een grote plaats in, in
het dagelijks onderwijs en de leerkrachtvaardigheden zijn hier uitstekend
op afgestemd. Verder zijn de scholen, net zoals de stad, extreem
gestructureerd.
Morgenavond vlieg ik terug naar Nederland om dan zondagochtend weer
thuis te komen en ga dan alle indrukken nog even laten bezinken.
Zoals u weet is maandag onze eerste studiedag. Dit jaar volgen we met het hele team scholingen die
verzorgd worden door Novilo. Novilo begeleidt scholen, leerkrachten en ouders in het creëren van een
plek voor getalenteerde leerlingen. Een plek waarbinnen deze leerlingen niet alleen beter in hun vel
zitten, maar ook beter tot hun recht komen.
Om u mee te nemen in deze scholing bent u op woensdag 31 oktober om 18.30 uur van harte
welkom voor een ouderavond om meer te horen over dit onderwerp.
Een hartelijke groet,
Willemien
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Kennismakingsgesprekken
U heeft allemaal een afspraak gekregen voor een kennismakingsgesprek over uw
kind(eren) op 25 of 27 september. Wilt u a.u.b. niet vergeten om de vragenlijst die
u in de bijlage met de afspraak ontving, in te vullen. Graag digitaal (of invullen met
een zwarte pen) per mail sturen naar de leerkracht waar uw kind in de klas zit. Het
zou fijn zijn als u het formulier vandaag nog stuurt, dan is er genoeg tijd om het
gesprek voor te bereiden.
Start Kinderboekenweek
Van woensdag 3 oktober tot en met vrijdag 12 oktober is het weer
Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is: Kom erbij! Het zal gaan over vriendschap.
Opening
De opening van de Kinderboekenweek vindt op woensdag 3 oktober om 8.30 uur
plaats op het grote schoolplein.
Activiteiten in de klas
Tijdens de Kinderboekenweek is er ook in de klassen genoeg te doen. De leerlingen gaan over het
thema “Kom erbij” schilderen of tekenen en ze schrijven verhalen/gedichten. De kinderen kunnen
met hun creatieve schrijf- of schildervaardigheden weer kans maken op een gouden of zilveren Griffel
of Penseel. Een vakjury zal donderdag 11 oktober de winnaars bekend maken.
Verder werken de kinderen tijdens de talentenmiddag dans en drama. Wat er gedaan wordt zal per
klas verschillen.
Boekenmarkt
Op vrijdag 12 oktober zal de traditionele boekenmarkt weer worden gehouden van 13.00 uur tot 14.00
uur.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen hun overtollige boekenvoorraad aan de man brengen. De
ware handelsgeest van sommigen komt dan echt naar boven. Bovendien kunnen alle kinderen voor
een klein bedrag nieuw leesvoer aanschaffen. De kleuters en de kinderen van groep 3 en 4 mogen
ook de school doorlopen, maar wel onder begeleiding van ouders.
We hebben nu al een tipje van de sluier opgelicht, maar er staat in de klassen natuurlijk nog veel
meer te gebeuren. We hopen met elkaar op een supergezellige Kinderboekenweek vol leesplezier!
Namens de commissie,
juf Saskia
Bibliotheek
Het was een heel werk om na te kijken of alle boeken weer uit de
klassen in de bibliotheek terecht waren gekomen. Helaas ontbreken er
nogal wat. Het zou kunnen zijn, dat uw kind het boek zo mooi of
spannend vond, dat het het boek maar mee naar huis heeft genomen.
Wilt u eens kijken of u thuis één van deze boeken van de lijst, die u in
bijlage aantreft, kunt vinden? Alle Bavinck-boeken zijn voorop voorzien
van een barcode die begint met de cijfers 5325…….
We zoeken bieb versterking!
Op de Bavinckschool is een zeer uitgebreide up-todate schoolbibliotheek waar alle kinderen elke ochtend
gebruik van maken. De bieb wordt bemand door 14
bieb-ouders en 20 kinderen uit groep 8.
Voor dit schooljaar hebben we 2 nieuwe ouders nodig.
Ook zijn er nu 2 bieb ouders die hun laatste kind in
groep 8 hebben en dus volgend schooljaar afzwaaien.
Mocht je wel interesse hebben, maar dit schooljaar
nog geen mogelijkheid zien, laat het weten dan kan ik
je benaderen als er weer vacatures zijn.
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Nu hebben we op woensdag en vrijdag een ouder nodig die samen met een kind uit groep 8, de
biebdienst draait.
Wat houdt het in?
- Eén keer per 3 weken biebdienst, zo'n 11 keer per schooljaar.
- Tijd: van 8:30 uur tot ongeveer 9:15 uur (afhankelijk van de drukte)
- Boeken uitlenen, innemen en boeken opruimen.
- De groep 8'er zit bij de computer en scant de boeken, de biebouder helpt de kinderen zoeken
naar een boek op niveau en interesse. Ook helpen we het kind uit groep 8.
Het is erg leuk om te doen omdat alle kinderen van groep 3 t/m 8 boeken komen ruilen en je ze kunt
helpen ! En…… lezen is heel belangrijk dus is het fijn als je daar je steentje aan kunt bijdragen. Ook
ouders die hun kind nog in de kleuterklas hebben, mogen zich opgeven.
Graag aanmelden bij
Stella van der Schaar, descharen@gmail.com
of aanmelden bij juf Nienke, n.kleijn@proceon.nl
Nieuws uit de schooltuin – hulp gevraagd
Het tuinseizoen is weer bijna voorbij!
In het voorjaar hebben we genoten van een goede oogst van de
aalbessen en de kruisbessen. De kids vonden de besjes maar
zuur, maar desondanks vonden de vitaminesnoepjes gretig
aftrek. (Wellicht met her en der een schoonheids-fruitvlekje
in enkele kledingstukken als gevolg.)
De
vlinderstruik
werd
goed
bezocht
door
diverse
mooie dagpauwogen, citroenvlindertjes en koolwitjes. De buxus
is jammer genoeg bezweken onder de buxusmot en is inmiddels
rigoureus verwijderd.
De rest van de planten hebben jammer genoeg flink te lijden gehad van de droogte.
De aardbeien en frambozen waren daardoor wat ielig, maar maken grappig genoeg nu weer een
doorstart. De pompoenen (zwaar bewaakt want diefstal gevoelig!!) lijken dagelijks te groeien.
Met de lathyrus was het jammer genoeg ook zeer droevig gesteld. "Volgend jaar beter" denken wij
maar weer vol goede moed.
Gelukkig zijn er enkele hele lieve, hardwerkende tuinvrouwen (Stella, Jessica, Inge en Ronella) die in
de vakantie de tuin van water hebben voorzien. (beetje stiekem en niet te veel) Ook denken
zij mee over wat er in de tuin geplant of gezaaid zou kunnen worden. In de afgelopen week hebben
zij alweer andijvie en boerenkool gepoot. En nu maar wachten op de vorst, want daar schijnt
boerenkool lekkerder van te worden.
Al met al geeft het werken in de tuin, vooral ook samen met de kinderen, veel voldoening. Maar in
verband met de continuïteit kunnen we echt wat versterking gebruiken in ons gezellige tuinteam.
Daarom het vriendelijke verzoek aan enthousiaste ouders of grootouders: ziet u kans om ons tuinteam
te komen versterken?
Groene vingers zijn beslist niet nodig, die krijg je vanzelf. Voor koffie of thee wordt zo nu en
dan gezorgd, maar meestal moet je het zelf halen (o, dat is niet echt een pré)
Voor meer informatie kun je terecht bij juf Geerte. (groep 4)
We hopen uiteraard op bijzonder veel aanmeldingen.
Mad Science show
Het is zo langzamerhand een gewoonte geworden om de
mensen van de Mad Science show één keer per jaar uit te
nodigen voor een spetterende
voorstelling om de
kinderen van groep 3 t/m 8 te enthousiasmeren voor
wetenschap en techniek.
Maandagmorgen 1 oktober geven ze weer een nieuwe show in onze gymzaal.
Aan het eind van de dag krijgen de kinderen een folder mee voor de naschoolse cursus die Mad
Science binnenkort weer gaat starten. De informatie over de inschrijving staat in de folder. De cursus
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wordt steeds op maandagmiddag van 14.15 uur tot 15.15 uur gegeven in 1 of 2 lokalen op de begane
grond van de Bavinck. Net als voorgaande jaren verwachten we 1 of 2 lokalen te kunnen vullen met
enthousiaste kinderen die meer over wetenschap en techniek willen weten. De reservering verloopt
geheel digitaal via Mad Science, dus buiten de Bavinck om.
De cursusdagen staan hieronder vermeld. De bijbehorende kosten staan op de site van Mad Science
vermeld (zie folder). Mocht u de folder op de een of andere manier niet hebben gekregen, vraag er
dan alsnog eentje bij de docent van uw kind.
Dag 1: 05-11-2018
Dag 2: 12-11-2018
Dag 3: 19-11-2018

Dag 4: 26-11-2018
Dag 5: 03-12-2018
Dag 6: 10-12-2018
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