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Van de directie

Beste ouders/verzorgers,
Wat was het leuk om heel veel ouders of verzorgers te zien afgelopen woensdag op de kijkavond! Wij
hebben als team erg genoten van het project en zijn enorm trots op de mooie dingen die we hebben
mogen leren, met én van de kinderen.
De kinderen kunnen aanstaande maandag even uitpuffen van het harde werken en wij gaan als team
weer aan de slag met onze training vanuit Novilo. Als u het leuk vindt om mee te lezen met het
onderwerp 'Spiral dynamics', dan vindt u hier een interessant artikel:
https://www.novilo.nl/1378-2/
Ook zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor het Paasfeest en de Koningsspelen.
Het Paasfeest vieren we dit jaar in de klas met een ontbijt waarbij het Paasverhaal wordt verteld en
liedjes gezongen worden. Meer informatie hierover leest u in dit Bavincknieuws. Ook over de
Koningsspelen leest u hieronder meer. Uw hulp hierbij wordt zeer gewaardeerd!
Voor nu wens ik u een fijn (en hopelijk zonnig!) weekend toe,
Een hartelijke groet,
Willemien Trommel
www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

Schoolfotograaf

Op woensdag 27 en donderdag 28 maart is de schoolfotograaf weer op school. We
hebben met haar afgesproken dat ze dit keer een gekleurd filter voor de lens
gebruikt, zodat er een kleurrijke achtergrond is. Een voorbeeld hiervan zie je
hiernaast. De kinderen mogen voor de foto een knuffel meenemen of iets waarvan
ze het leuk vinden om mee op de foto te gaan. (Laat de knuffel of het andere
attribuut ’s morgens in de luizentas van uw kind stoppen, liefst met de naam erop. Dit geldt ook niet
alleen voor de kleuters, ook kinderen uit de hogere groepen mogen iets meenemen om mee op de foto
te gaan.
De fotografen van Sgoolfotografie.nl hebben een missie, nl: een portret van jullie zoon(s) of dochter(s)
maken zoals hij of zij écht is; lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.
Hierbij wat tips van de fotograaf zodat jullie kind(eren) er straks goed en écht herkenbaar op staan. Het
is handig om vooraf samen met je kind na te denken over de kleding en eventuele accessoires.
Een effen shirt met spijkerbroek doet het altijd goed. Lekkere knalkleuren zien we graag, maar
opvallende opdrukken, ruiten en strepen doen het weer niet zo goed.
Laat uw kind gerust zijn of haar favoriete pet opzetten of een hoodie aantrekken. We maken meerdere
beelden per kind, dus zowel met als zonder accessoire. Een extra jasje of sjaalkan ook leuk zijn. Dan
kunnen we wat variëren; een foto mét en een foto zónder.
Denk aan de schoenen. We fotograferen niet altijd ‘ten voeten uit’, maar als het wel gebeurt, bijvoorbeeld
bij de groepsfoto, ben je blij dat je kind een paar leuke schoenen aan heeft.
Groepsfoto’s en de broer-zus foto’s worden niet altijd op dezelfde dag gemaakt als de individuele
portretten.
Hieronder tref je de indeling van de groepen aan:
Woensdag 27 maart: groep 4, 5A, 5B, 6, 7A, 7B en 8.
Alle groepsfoto’s worden gemaakt op 27 maart. Van de kinderen van de kikkergroep maken we aan het
eind van het schooljaar zelf een foto als de groep groter is.
Donderdag 28 maart: groep 1A, 1B en 2
De broertjes en zusjes, die op school zitten worden samen op de foto gezet op woensdag of donderdag.
Wil je een foto met alle broertjes en zusjes samen, dus ook de kinderen die nog niet op school zitten dan
kan dat op woensdag 27 maart vanaf 14.00 uur. Een intekenlijst hangt op het mededelingen bord naast
de directiekamer.
Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen de inlogkaarten. Vanaf dat moment gaat de
actieperiode in en kun je, als je binnen een week bestelt, de groepsfoto kosteloos mee bestellen.
Paasviering

Donderdag 18 april vieren we Pasen op school met een ontbijt.
Op dinsdag 9 april krijgen de kinderen een lootje voor het paasontbijt, hierop
mogen ze aangeven wat ze willen eten. Dit gebeurt in de klas. Op donderdag 11
april worden de getrokken lootjes mee naar huis genomen. De bedoeling is dat op
donderdag 18 april de kinderen het verrassingsontbijt, feestelijk
verpakt, meenemen. Een mooie paaswens of leuke tekening zorgt ook voor een
feestelijk tintje. Wilt u a.u.b. geen chocolade hazen / eieren of dergelijke bijvoegen. Het gaat echt om het
ontbijt. Zo hopen we met elkaar van een gezellig paasontbijt te genieten.
In de kleuterklassen en groep 3 ligt op dinsdag 9 april ligt er een lootje klaar op de plek van uw kind, wilt u
samen met uw kind het lootje invullen en achterlaten in de klas?

www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

Koningsspelen vrijdag 12 april 2019

Sinds het aantreden van onze huidige koning en koningin worden er in Nederland ‘de
Koningsspelen’ georganiseerd. Natuurlijk doet onze sportlievende Bavinckschool hier
ook weer aan mee.
Het is buitengewoon fijn dat we wederom gebruik mogen maken van de voetbalvelden
van Altius. Op sportieve wijze kunnen onze leerlingen tijdens deze dag hun krachten meten bij de diverse
sportonderdelen.
Let op: voor de kleutergroepen worden dit jaar de Koningsspelen weer gewoon op school georganiseerd.
De dag verloopt voor de groepen 3 t/m 8 in grote lijnen als volgt:
- tussen 08.30 en 08.45 uur:
kinderen aanwezig bij Altius. (Niet eerder graag, anders staat u
misschien voor een dicht hek.)
- 08.50 uur:
Koningsontbijt (aangeboden door de Jumbo)
- 09.30 uur
opening van de koningsspelen
- 09.45 uur:
start sportclinics.
- 12.30 uur:
kinderen worden opgehaald.
Belangrijke punten voor u en uw kind voor deze dag:
- De groepen 3 t/m 8 worden verwacht op de sportvelden van Altius.
- De kleuters worden op school verwacht om 8.30 en mogen weer worden opgehaald om 12.30 uur.
- De kinderen komen in sportieve kleding (een bavinckshirt is niet nodig). De kinderen moeten de kleur
van hun trui /T-shirt aanpassen aan het land waar ze bij zijn ingedeeld. Daarover hoort u later meer.
- Voor het ontbijt, limonade en een pauze hapje wordt gezorgd (mocht uw kind een bepaald dieet/
allergie hebben geef uw kind dan a.u.b. een eigen ontbijtpakketje mee).
- De kinderen van groep 3 t/m 8 worden tussen 8.30 en 8.45 uur verwacht bij de sportvelden van
Altius (echt niet eerder!) en om 12.30 uur daar ook weer opgehaald.
U zult begrijpen dat we zo’n leuke en sportieve dag niet kunnen organiseren zonder hulp.
Voor het geven van de sportclinics hebben we dit jaar opnieuw hulp van studenten van het ROC. Daar
zijn we heel erg blij mee.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook uw hulp is onmisbaar op een dag als deze:
We zoeken enthousiaste ouders die:
… groepjes leerlingen uit de kleutergroepen willen begeleiden op school. Het gaat om kleine groepjes
uit alle drie de kleutergroepen waarmee je een spelletjescircuit volgt op het schoolplein (08.30-12.30).
… groepjes leerlingen willen begeleiden op de sportvelden van Altius. Het gaat om groepjes kinderen
uit de groepen 3, 4 en 5 en groepjes kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
… willen helpen om aan het eind van de dag het terrein en de gebruikte
faciliteiten op te ruimen en (brand)schoon achter te laten.
Wilt u ons en de kinderen bij één van de bovenstaande punten helpen, dan
kunt u zich vanaf maandag a.s. aanmelden voor de hulp bij Altius bij
m.deruig@proceon.nl
Voor hulp bij de kleuters kunt u zich aanmelden bij m.heeren@proceon.nl
We hopen op een prachtige en sportieve dag met elkaar.
Hartelijke groet van
juf Lotte (groep 5) , juf Melissa (groep 7) , Juf Geerte (groep 4 ), juf Mariëlle (kleutergroepen)

www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

