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Van de directie

Beste ouders,
Afgelopen woensdag heb ik voor het eerst dankdag mee mogen maken. Ik heb genoten van de liedjes
en hoe de kinderen stilstaan bij waar ze dankbaar voor zijn. Juist in deze rare periode was het heel fijn
om dit samen te vieren. Hieronder weer een aantal zaken die wij onder uw aandacht willen brengen.
Omdat dit de laatste Bavincknieuws is voor de vakantie staan er ook veel mededelingen voor de
feestmaand.
Vriendelijke groet, Suzanne Buter-Smit
Corona maatregelen

Helaas zullen wij een aantal geplande lessen door Globe weer moeten verplaatsen, omdat er geen les
gegeven mag worden door externe leerkrachten. Ook vragen wij alle ouders en externen bij binnenkomst
een registratielijst in te vullen en een mondkapje te dragen. Verder blijven de maatregelen vooralsnog
hetzelfde.
Warme trui

Wij gaan de winterperiode weer in en daarom willen wij alle ouders oproepen de leerlingen een extra,
warme trui mee te geven. Deze kan dan in de luizentas bewaard worden. Dit omdat we de ramen meer
open hebben om voldoende te ventileren.
www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

Zoektocht nieuwe voorzitter Activiteiten Commissie

Wiepke Koopmans is 4 jaar voorzitter geweest van de AC (Activiteiten Commissie). Hij heeft ervoor
gezorgd dat we een goed functionerend AC hebben met enthousiaste ouders, die vele vrije uren besteden
aan het ondersteunen van de leerkrachten. Ze helpen bij het organiseren van alle leuke evenementen
die op de Bavinck plaatsvinden. De klassenouders zijn daarbij ook van het grootste belang. Zonder hen
zouden we alle leuke feesten en sportieve acties niet kunnen organiseren.
Na 4 jaar wil Wiepke de voorzittershamer graag overdragen aan een opvolger. Daarom is de activiteiten
commissie op zoek naar een ouder, die graag nauw betrokken wil zijn bij de Bavinckschool. Voor uw
oriëntatie: de AC vergadert 5 keer per jaar met de penningmeester, de secretaris en de
vertegenwoordiger van de klassenouders. Vanuit het team is juf Geerte altijd aanwezig. Er worden
plannen besproken, zoals het organiseren van Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, de Koningspelen, de
avondvierdaagse en wat verder ter tafel komt. Kortom u bent nauw betrokken bij de leuke dingen die
de kinderen op school meemaken.
Eigenschappen en vaardigheden die van belang zijn voor een nieuwe voorzitter:
- vergaderingen kunnen leiden en de resultaten daarvan communiceren
- enthousiasme om met andere ouders iets moois te organiseren voor de kinderen en creatieve plannen
te smeden
- met name ook motivatie om de schouders te zetten onder een groot eeuwfeest over 1,5 jaar
Doorgang op straat voor groep 3 en 4

Het is ons opgevallen dat het voor de ouders en kinderen van de groepen 3 en 4 lastig is om naar hun
ingang van de school te komen. Daarom willen we de ouders van de kleuters vragen de stoep aan de
linkerkant van de school vrij te laten zodat er een doorgang komt. De ouders van de kleuters kunnen
tijdelijk ook gebruik maken van het grasveld voor de school om zich op te stellen.
Inloopochtenden

Helaas kunnen de inloopochtenden door de regels omtrent corona niet doorgaan. Wij houden u op de
hoogte van wat we in de groepen doen via Social Schools.
Sint

Op zaterdag 14 november is het weer zo ver: Sinterklaas komt aan in Nederland!
Ook zal hij op vrijdag 4 december een bezoekje brengen aan de Bavinckschool.
Voor de kinderen zal er niet veel anders zijn dan andere jaren.







Op donderdag 19 november zullen de groepen 5 t/m 8 lootjes gaan 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.
We zijn erg benieuwd naar alle mooie surprises! De surprises worden woensdag 2 december op
school verwacht, dan kunnen ze allemaal nog even bewonderd worden. Op vrijdag 4 december
zullen de surprises worden uitgepakt in de klas.
Op woensdag 25 november mogen de kinderen van alle groepen hun schoen zetten. Nu maar
hopen dat er op donderdag iets in zit!
Op vrijdag 4 december hopen we Sinterklaas weer te kunnen verwelkomen op de Bavinckschool.
Alle kinderen worden om 8:30 uur eerst in de klas verwacht. Daarna zullen we hem verwelkomen,
met alleen kinderen en leerkrachten, op het schoolplein. Sinterklaas zal de kinderen in groep 1
t/m 8 een bezoekje brengen. We hopen met elkaar op een gezellige Sinterklaastijd!

Hartelijke groet, namens de sint-commissie
www.bavinckschoolhilversum.nl
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Kerst

Op donderdag 17 december vieren we met elkaar het kerstfeest; het feest van de geboorte van de Here
Jezus. Dit jaar verloopt het anders dan voorheen: de Kerstviering zal tijdens de schooldag
plaatsvinden met een feestelijk ontbijt. We hebben als school gekozen voor een ontbijt,
omdat wij bij het halen en brengen tijdens een avondviering de 1,5 m afstand niet
kunnen waarborgen.
De kinderen worden deze ochtend om 8.20 uur, in feestelijke kleding, op school verwacht voor het
kerstontbijt en de viering in hun eigen klas.
U, als ouder, wordt gevraagd om een lekker kerstontbijt voor uw eigen kind klaar te maken. De gerechten
worden niet onderling verdeeld. Voor het feestelijke geheel lijkt het ons leuk dat het ontbijt verpakt
wordt als een kerstpakketje. Denk aan een versierde schoenendoos of mooi versierd bord met folie (zie
hieronder). De kinderen nemen dit verrassingsontbijtje zelf mee de klas in. Tijdens het ontbijt, zal er in
de klas aandacht besteed worden aan o.a. het Kerstverhaal, Kerstliederen en een gebed. We maken er
een gezellige ochtend van en natuurlijk zullen er ook foto’s gedeeld worden op Social Schools, zodat u
thuis ook een beetje mee kunt genieten.
Vriendelijke groet namens de Kerstcommissie, Hilde en Lotte

Kerstpakkettenactie

Als school zijn wij bezig om een UNESCO oriëntatie school te worden. Voor meer informatie daarover
verwijs ik u naar de website: https://www.unesco.nl/nl/dossier/unesco-scholennetwerk
Als school doen we mee met een project van het Baarns Lyceum waarbij er kerstpakketten worden
gevuld om via de voedselbank Gooi en Vechtstreek te verspreiden. Meer informatie volgt.
Bidden voor de Bavinck en gebedsbus

Wist u dat er al jarenlang een gebedsgroep van ouders is op de
Bavinckschool?
Wij komen een aantal keer per jaar bij elkaar om te bidden voor de school,
de ouders en de kinderen. Wij willen graag onze school een biddend hart
toe te dragen.
De kinderen leren op school wat bidden is en in de klas wordt ook gebeden
of een bid- of danklied gezongen. Voor kinderen is het vaak heel
eenvoudig: bidden is praten met God. Je mag alles aan Hem vertellen,
Hem bedanken en alles aan Hem vragen.
Wij als gebedsgroep vinden het leuk om voor alles te bidden. Daarom
hebben we een gebedsbrievenbus (met slot) neergezet, tegenover de
directiekamer. In de klassen wordt hier aandacht aan gegeven, maar het
zou leuk zijn als u thuis met uw kind ook de tijd neemt om een
gebedsbriefje te schrijven. Deze kan dan in de gebedsbrievenbus gedaan
worden door uw kind. Dit mag overigens anoniem. Uiteraard gaan wij
vertrouwelijk om met wat er ingediend wordt.
www.bavinckschoolhilversum.nl
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Heb je vragen? Zou je graag een keer mee willen bidden of gewoon een keer komen kijken? Graag! Van
harte welkom. Je kunt dan contact opnemen met Mariëtte Bevelander (moeder van Siemon gr 6 en Lukas
gr 4). Dat kan per mail op mariette@bevelander.info op per app/telefoon op 06 25 510 521.
Pleegouders gezocht!
In Gooi en Vechtstreek is een tekort aan pleegouders. Dat betekent onvoldoende opvang voor kinderen
die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. We zoeken zoveel mogelijk mensen die hun huis
en hart willen openstellen om pleegkind(eren) een veilige thuisbasis te bieden. Als pleegouder kunt u
het verschil maken in het leven van een kind. U zorgt ervoor dat een kind kan opgroeien in een veilige
gezinssituatie.
Rijk of arm, samenwonend of single, het maakt niet uit. Wat telt is dat een kind structuur, warmte en
veiligheid krijgt geboden. Een pleegouder moet minimaal 21 jaar zijn. De selectie van pleegouders wordt
gedaan door de zorgaanbieders in onze regio. Pleegouder worden kan voor verschillende soorten
pleegzorg. Soms is dat zeven dagen per week, maar het kan ook af en toe een weekend zijn, een
vakantie, een aantal dagen of dagdelen in de week. Er is veel mogelijk. Het kan ook zijn dat het kind bij
het pleeggezin blijft tot hij/zij volwassen is.
Wilt u meer weten over pleegzorg? Interesse om pleegouder te worden? Op donderdagavond 12
november kunt u deelnemen aan een online informatiebijeenkomst over pleegzorg. Tijdens deze avond
(20.00 uur tot 21.00 uur) vertellen een pleegouder en een pleegkind, maar ook de pleegzorgaanbieders,
meer over pleegzorg. Er is ruimte om vragen te stellen of ervaringen te delen.
Online informatiebijeenkomst pleegouder worden
Datum:
donderdag 12 november
Tijd:
20.00 tot 21.00 uur (inloggen kan vanaf 19.45 uur)
Locatie:
Online, via Zoom
Aanmelden:
www.pleegoudergv.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de Zoomlink om deel te nemen aan de bijeenkomst.
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