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Van de directie

Beste ouders/verzorgers,
De maand december heeft ons een feestelijke Sintviering bezorgd en inmiddels leven we toe naar de
viering van het Kerstfeest en daarna de kerstvakantie. De voorbereidingen voor het Kerstfeest zijn in
volle gang en we hopen u allemaal te zien aanstaande donderdag om 18.30 uur in de Grote Kerk op de
Kerkbrink. Wilt u alstublieft de informatie vanuit de kerstcommissie verderop in dit Bavincknieuws goed
doorlezen? Hierin staan ook de afspraken die we met de kinderen maken om de kerstviering zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Zoals u weet ben ik vanaf dit schooljaar werkzaam op zowel de Bavinckschool als de van Hasseltschool.
Het werken op de van Hasseltschool was op interim basis en inmiddels is in overleg met het bestuur, de
MR van de van Hasseltschool en het team besloten dat de huidige locatieleider daar meer uren gaat
krijgen voor zijn taken als locatieleider, waardoor ik weer drie dagen op de Bavinckschool aanwezig kan
zijn. Twee dagdelen per week zal ik de locatieleider helpen bij zijn werkzaamheden. Ik denk dat dit voor
beide scholen een hele mooie ontwikkeling is en geloof dat we op deze manier alle kinderen en beide
teams recht doen.
Voor nu wens ik u alvast een heel mooi weekend toe!
Een hartelijke groet, Willemien
www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

Kerstfeest in de Grote Kerk
Nog 7 nachtjes slapen en dan gaan alle kinderen met de meesters en juffen
van de Bavinckschool met hun ouders kerstfeest vieren in de Grote Kerk op
de Kerkbrink. De kerstviering is een vaste activiteit van onze school en er
wordt dan ook verwacht dat alle kinderen bij deze viering aanwezig zijn.
Hieronder volgen nog wat belangrijke punten voor de kerstviering:


Omdat er jammer genoeg maar beperkt plaats is in de kerk krijgen alle oudste kinderen krijgen
volgende week woensdag twee toegangskaarten mee. Wanneer slechts één van de ouders mee
kan, mag de andere kaart dus voor een ander familielid of bekende worden gebruikt. Met gezinnen
waarvan de ouders gescheiden zijn, wordt rekening gehouden.



De kerstviering is in de Grote Kerk op de Kerkbrink op donderdagavond 20 december van 18.30
uur tot ongeveer 19.30 uur. Parkeren bij de kerk is lastig. Probeer zoveel mogelijk met de
fiets/lopend te komen of maak gebruik van parkeergarage ‘de Gooische Brink’.



De kerk is een huis waar we God ontmoeten. Dat betekent dat je er stil bent en rustig loopt. Van
de ouders én de kinderen mogen we verwachten dat ze heel stil luisteren. Behalve tijdens het
zingen natuurlijk.



We zijn trots op alle kinderen en daarom applaudisseren we alléén aan het einde van de dienst.
Applaus tussendoor is lief bedoeld, maar geeft teveel onrust.



Voor alle kinderen is er een plekje gereserveerd bij de klasgenootjes van hun eigen groep. Alle
gasten kunnen zelf een plekje zoeken in de kerk. De kinderen van groep 8 zitten tussen de
kleuters en groep 3 kinderen.



De kinderen van groep 1 t/m 3 blijven aan het eind van de viering in de bank zitten en worden
daar door hun ouders opgehaald.



De afgelopen jaren is gebleken dat kinderen onder de 4 jaar moeite hebben om een uur stil te
zitten/zijn tijdens de viering. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om kinderen onder de 4 jaar
niet mee te nemen.



Aan het eind van de viering wordt er bij de uitgang een collecte gehouden voor Stichting Jarige
Jop. Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school
vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval Zij kunnen hun
verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van
het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen
zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek.
Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind
verdient een verjaardag!



Vrijdagmiddag zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij en gaan kinderen en leerkrachten genieten
van een mooie kersttijd thuis.

We hopen op een mooie en fijne viering met elkaar.
Een hartelijke groet van de Kerstcommissie

www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

Citotoetsen

In de tweede helft van januari worden de Cito-toetsen weer afgenomen in alle groepen behalve
groep 1. Naar aanleiding van de resultaten hebben we een studiedag op 28 januari. De
kinderen hebben dan geen school.
Nationale voorleesdagen
De Nationale voorleesdagen beginnen we met een gezellig
gezamenlijk voorleesontbijt op woensdag 23 januari. Voor
dit ontbijt nemen alle kinderen iets mee. Hiervoor hangt vanaf
maandag 14 januari 2019 een lijst bij de klas van uw kind.
Mocht u nog vragen daarover hebben, dan kunt u contact
opnemen met de leerkracht. Het is fijn als uw kind zelf een
plastic tas meeneemt met daarin een bord, beker en bestek.
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaan
een mooi verhaal voorleest of overdag samen een prentenboek
bekijkt, er worden herinneringen gemaakt voor het leven.
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat,
spelling en tekstbegrip.
Om kinderen enthousiast te maken voor het zelf lezen, is voorlezen ook van zeer groot belang (zelfs in
de hogere groepen!). De leerkrachten kunnen zelf de kinderen voorlezen, maar het is natuurlijk veel
leuker en afwisselender wanneer tijdens de Nationale Voorleesdagen van 23 januari t/m 1 februari wordt
voorgelezen door een vader, moeder, opa, oma, buurvrouw etc..
Daarom aan u de vraag of u een keer zou willen voorlezen in de klas van uw zoon/dochter. U kunt zich
opgeven d.m.v. een intekenlijst die op het mededelingenbord naast de klas hangt. U mag zelf een leuk
verhaal of prentenboek kiezen, maar u kunt ook de leerkracht om informatie vragen. Opgeven om voor
te lezen per mail is natuurlijk ook goed.
1e rapport mee

Op 8 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee. De 10 minuten gesprekken
over het rapport zijn gepland op maandag 11 februari van 14.15 uur tot 17.00 uur en
woensdag 13 februari van 14.15 uur tot 17.00 uur. De afspraak voor het 10 minuten
durend gesprek wordt ongeveer een maand van tevoren per mail naar u verstuurd,
zodat u ruim de tijd heeft om er rekening mee te houden.
Schikt de tijd u niet dan, kunt u proberen te ruilen met andere ouders. De lijsten hangen
op het mededelingenbord naast de directiekamer. Het is dus van belang dat u ervoor
zorgt dat u de maandag- en woensdagmiddag vrij houdt in uw agenda!!
De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen geen uitnodiging voor een gesprek, omdat de gesprekken
over het advies voor het vervolgonderwijs al eerder zijn gehouden.
Oproep AMC
Beste ouder(s)/verzorger(s),In het AMC worden dagelijks kinderen gezien met
onbegrepen buikklachten, zoals obstipatie en buikpijn. Buikklachten kunnen veel
nadelige gevolgen hebben, denk aan schoolverzuim en niet mee kunnen doen met
sport en spel. In veel gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden,
waardoor het moeilijk te behandelen is. Daarom wordt er momenteel een
grootschalig onderzoek gedaan naar de onderliggende oorzaken. Met dit onderzoek
kijken we naar de relatie tussen vervelende gebeurtenissen (zoals pesten, verlies van dierbare en
kindermishandeling/ misbruik) en het ontstaan van buikklachten.
Het AMC is op zoek naar kinderen 3-10 jaar zonder buikklachten. Indien u geïnteresseerd bent of meer
informatie wilt kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker van het AMC Mana Vriesman via
m.h.vriesman@amc.nl. Goed voor u om te weten: voor deelname hoeft u niet naar het AMC te komen.

www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

