BAVINCKNIEUWS
Jaargang 15
nr. 3
16-11-2018

INHOUD

BELANGRIJKE DATA






november
ma
di
wo
di
wo
do

Van de directie
Sinterklaas
Kerst in de Grote Kerk
Jampotjes sparen

19
20
21
27
28
29

Sint versiermiddag gr 1 en 2
groep 6 naar MCO
groep 7A naar MCO
studiedag, kinderen vrij
gr. 7A naar Gemeentehuis
gr. 8 naar Gemeentehuis
gr. 5A en B naar Globe

december
wo
ma-wo
vr
do
vr

5
10-12
14
20
21

Sint feest
gespreken VO gr. 8
Bavincknieuws
18.30 uur Kerstfeest in de Grote Kerk
Kinderen om 12.00 uur vrij

januari
ma
wo
ma

7
9
14

weer naar schoolwo
controle hoofdluis
groep 3 en 4 Nieuwjaarsconcert Globe;

ma

14

gr.7B naar Gemeentehuis

wo

16

8.45 uur gr. 1 naar bibliotheek

vr

18

8.45 uur gr. 2 naar bibliotheek;

wo

23

start Nationale voorleesdagen

do

24

gr. 8 en 6 naar Catharijneconvent

ma

28

studiedag, kinderen vrij

do

31

gr. 4, 7A en 7Bnaar Catharijne Convent

Van de directie

Beste ouders/verzorgers,
De Sinterklaaskriebels zijn bij sommige kinderen al zeer aanwezig en
voor veel van hen is morgen één van de belangrijkste dagen van het
jaar. Ook de school begint weer in Sinterklaassferen te raken. In de
afgelopen tijd is er weer hard gewerkt in alle groepen en is de
naschoolse cursus van Mad Science weer gestart. Leuk om te zien dat
veel
kinderen
na
schooltijd
hier
aan
het
leren
zijn!
Onlangs hebben we interessante en leerzame ouderavond gehad waar veel van u aanwezig waren. De
ouderavond stond in het teken van executieve functies - hoe leren kinderen en hoe kunnen we op school
en u thuis kinderen nóg beter helpen hun talenten tot bloei te laten komen? De presentatie die de trainer
die avond heeft gegeven vindt u hier:
http://prezi.com/whhr9kdn4hrg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

Op 27 november hebben we als team weer een studiedag en leren we over effectief lesgeven en spiral
dynamics. Wilt u hier meer over weten? Op de site van Novilo kunt u een interessant artikel hierover
lezen. https://www.novilo.nl/1378-2/
Ik wens u, namens het team, een heel fijn weekend toe,
Een hartelijke groet,
Willemien
Sinterklaas
Hoera, de Sint is weer bijna in het land! De schoen zetten, pepernoten, zingen, het Sinterklaasjournaal
kijken (wat voor grappige en spannende taferelen zullen zich nu weer gaan afspelen rond de aankomst
van de Sint?), schoencadeautjes, surprises, de aankomst van de Sint en zijn gevolg, etc.


Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland.

Woensdag 21 november mogen de kinderen van alle groepen hun
schoen zetten en dan hopen we dat er donderdag iets in zit.


De traditie is dat de kinderen van groep 5 t/m 8 surprises gaan maken
voor elkaar. Op woensdag 21 november zullen de kinderen in de klas lootjes
trekken. Het is handig als de kinderen thuis alvast een klein verlanglijstje
met cadeautjes tot € 5,00 maken. De kinderen maken thuis een surprise
en een gedicht voor het kind dat op het lootje staat en zorgen dus voor een
cadeautje van € 5,00.



Op maandag 3 december worden de surprises op school verwacht,
dan kunnen ze allemaal nog even bewonderd worden.

Op woensdag 5 december stijgt de spanning: wat zal erin de surprises
zitten. Aan het eind van een gezellig ochtend hopen we dat ieders wens in vervulling is gegaan.


Denkt u ook nog aan de sint-versiermiddag van maandag 19 november? Vanaf 14.00 uur bent u
van harte welkom om te helpen in de kleutergroepen en waar nodig in een hogere groep met het
in Sintsfeer brengen van de klas en de school.



Woensdag 5 december ’s morgens tussen 8.30 uur en 8.45 uur hopen we dat we Sinterklaas op
het plein kunnen verwelkomen. Daarbij zijn de ouders en kleine broertjes en zusjes natuurlijk
van harte welkom. Alle kinderen gaan niet naar binnen, maar staan bij hun juf of meester op het
schoolplein. De juf/ meester zal aan de kinderen vertellen waar ze moeten staan. Wij verzoeken
de ouders om achter de groepen te gaan staan en uit volle borst mee te zingen met de kinderen.
Als Sinterklaas is binnengehaald zal hij de groepen 1 t/m 8 bezoeken.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust. We hopen ook dit jaar weer op een mooi Sintfeest!
Namens de Sint commissie, Mariëlle (muizengroep)

www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

Kerst in de Grote Kerk

De goedheiligman is nog maar nauwelijks aangemeerd in ons land
of de kerstcommissie brengt u al goed nieuws:
We vieren het Kerstfeest op donderdagavond 20 december om
18.30 uur in de Grote Kerk met alle kinderen van onze school. De
kerstcommissie is al begonnen met de voorbereidingen.
Als ouders bent u natuurlijk van harte welkom om dit lichtfeest
met ons te vieren. Jammer genoeg zijn er in de kerk maximaal
700 plaatsen beschikbaar en is het daarom niet mogelijk voor
grootouders en broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten
om erbij te zijn.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over het kerstfeest. Eerst gaan we genieten van het o, zo
gezellige Sintfestijn. We wensen u met uw gezin een hele gezellige tijd toe.
Een hartelijke groet van de Kerstcommissie
Jampotjes nodig
Het duurt nog eventjes, maar wij hebben vast een kerstgerelateerde vraag voor u.
Voor het kerstfeest willen de kleuterjuffen met de kinderen iets
gaan knutselen met een jampotje.
Het is een gerichte spaaractie, wij willen graag jampotten van
het merk Bonne Maman!
Spaart u met ons mee?
De potjes mogen naar de muizen of vlindergroep gebracht
worden. Namens de kleuterjuffen vast hartelijk dank.

www.bavinckschoolhilversum.nl
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