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Kleuters naar Globe, voorstelling Spin en Spook
Schoolviering biddag
Slot project maart, kijkavond 18.00 -19.30 uur
Gr. 5A en 5B naar Catharijne Convent
Bavincknieuws
Studiedag, kinderen vrij
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
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Paas-meivakantie
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Van de directie
Juf Yvonne stelt zich voor
Project Maart
Vanuit de MR
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Van de directie

Beste ouders/verzorgers,
Wat heerlijk dat de dagen weer langer worden en dat we op de vroege ochtend vogels horen fluiten!
De vakantie is weer dik verdiend. De kinderen hebben in de afgelopen weken hard gewerkt aan het
gewone werk, maar ook aan de Cito toetsen. De rapporten zijn mee naar huis gegaan en u heeft de
leerkracht(en) van uw kind(eren) kunnen spreken over de ontwikkeling van uw kind.
Zoals u wellicht heeft gelezen staat er op 15 maart een landelijke stakingsdag gepland. We zullen hier
als Bavinckschool niet aan mee doen.
Met heel veel plezier en energie doen de leerkrachten hun werk en genieten hier dagelijks van.
Dit blijven we doen, ook al drukt het lerarentekort als er een collega ziek is wel op ons en is de werkdruk
soms hoog. Er zijn moeilijk invalleerkrachten te vinden en dat maakt dat we soms, ondanks grote
algehele malaise, toch besluiten om aan het werk te gaan. Regelmatig is ook één van de leerkrachten
bereid om op haar vrije dag een zieke collega te vervangen. Ik bewonder het doorzettingsvermogen van
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het leerkrachtenteam en in het bijzonder ook van Nienke. Nienke zet zich altijd
maximaal in om invallers te vinden of om intern creatieve oplossingen te bedenken
zodat we kinderen niet over groepen hoeven te verdelen of naar huis moeten sturen.
Voor nu wens ik u, namens het hele team, een heel fijne vakantie. We wensen alle
skiërs heel veel verse poedersneeuw toe en de thuisblijvers heerlijke pyjamadagen
en zonnige middagen in de speeltuin!
Een hartelijke groet,
Willemien
Juf Yvonne stelt zich voor

Ik ben nieuw op de Bavinckschool en stel me via deze weg aan jullie voor. Vanaf 5
februari ben ik gestart als leerkracht in groep 4 op de woensdag en donderdag. Mijn
naam is Yvonne Schoordijk, ik woon samen met mijn partner en onze 2 kinderen (7&4)
in Hilversum. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven heb ik de
switch gemaakt om als leerkracht aan de slag te gaan in het primair onderwijs. Ik kijk
er erg naar uit om van start te gaan met juf Mirjam en Juf Geerte en de leerlingen in
groep 4!

Project Maart

Maandag 4 maart om 9.30 uur openen we met de kinderen het ProjectMaart met als thema:
Tijdmachine.
Van 4 maart t/m 20 maart zal hier binnen de eigen groepen aandacht worden besteed aan een specifieke
periode uit de geschiedenis.
Verdere informatie en eventuele hulpvraag krijgt u van de leerkrachten (wellicht via de klassenouders).
Groep
thema
Tijdvak/periode
1&2

Dinosaurus

Prehistorie

3

Ridders en kastelen (in
samenwerking met groep 4)

500-1000

4

Ridders en kastelen (in
samenwerking met groep 3)

500-1000

5a+b

Gouden Eeuw

1600-1700

6

Vervoer (uitvinding van autovliegtuig-trein)

1830-1930

7a

Industrialisatie (Tijd van burgers en
stoommachines)

1800-1900

7b

Tijd van steden en staten

1000-1500

8

Toekomst

2020-
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Dit jaar zal de kijkavond plaatsvinden op:
woensdagavond 20 maart
van 18.00-19.30u
Natuurlijk komt u met uw kind(eren) genieten van ‘een
reis door de tijd’
We hopen op een geslaagd project.
Janneke Bruyn-de Jong, Saskia Zieleman en Hilde van
der Laan

Vanuit de MR
Na de verkiezingen in december voor een nieuwe Medezeggenschapsraad is in januari de nieuwe MR
voor het eerst bijeengekomen. Namens de ouders zijn Michiel Kroon, Cas van der Horst en Michiel Lugt
verkozen. Namens de leerkrachten zitten Melissa de Ruig, Daniël van Halsema en Miranda Meijer in de
MR. Eerder al had Jeroen van Grondelle besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. We zullen
Jeroen missen om zijn kennis van zaken en zijn waardevolle toevoegingen in de vergaderingen en willen
hem graag hartelijke bedanken voor zijn inzet!
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