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Van de directie
Ouderavond over getalenteerde leerlingen
Dankdag
Mad Science show

Belangrijk:
In bijlage de brief voor de ouderbijdrage
voor dit schooljaar 2018-2019
In bijlage de verantwoording van de
penningmeester voor de uitgaven van de
ouderbijdrage 2017-2018

Van de directie

Beste ouders,
De zomer lijkt nu wel écht tot een einde te komen en we zien dat sommige
kinderen wel een beetje toe zijn aan een weekje vakantie.
Wat is er al weer hard gewerkt in de eerste weken van dit schooljaar! We hebben
leuke uitstapjes gemaakt, de talentenmiddagen in de Kinderboekenweek hebben
weer tot prachtige resultaten geleid en vorige week is er weer flink gehandeld op
de boekenmarkt. Wat is het leuk om kinderen en leerkrachten samen hard te zien
werken maar ook te zien genieten!
Na de herfstvakantie gaan we als team ook weer verder met de studiedagen dit jaar. Op
woensdagmiddag 31 oktober hebben we een vergadering waarin we met elkaar spreken over de
implementatie van dat wat we leerden over 'de zeven uitdagingen' op studiedag 1 en 's avonds
hopen we u allemaal om 18.30 uur te zien op de ouderavond.
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Willemien
www.bavinckschoolhilversum.nl

@DeBavinck

Ouderavond over getalenteerde leerlingen
Dit jaar volgen we met het hele team scholingen die verzorgd worden door
Novilo. Novilo begeleidt scholen, leerkrachten en ouders in het creëren van een
plek voor getalenteerde leerlingen. Een plek waarbinnen deze leerlingen niet
alleen beter in hun vel zitten, maar ook beter tot hun recht komen.
Op woensdag 31 oktober om 18.30 uur zal de trainer van Novilo die ons begeleidt, spreken op
een ouderavond op school waarvoor we u van harte uitnodigen.
Dankdag
Woensdag 7 november vieren we Dankdag op de Bavinckschool.
Elk jaar staan we er tijdens de Dankdag bij stil hoe fijn het is dat we altijd genoeg eten en drinken
hebben. Dat we het zo goed hebben in Nederland.
Dit jaar willen we in het bijzonder ook danken voor de familie die we hebben: vader, moeder, broer,
zus, opa, oma, ooms en tantes….. Wat fijn om niet alleen te zijn! Daar zijn we heel dankbaar voor.
Eigenlijk zijn we met z’n allen ook een grote familie. En God is onze Vader. Wat fijn om dat te weten.
Het themalied tijdens de viering is: Wat is het geweldig
(https://www.youtube.com/watch?v=Ps6cz85vugc)
Vieringen Dankdag:
08.30-09.00 uur
kleuters
09.00-09.30 uur
groep 6,7,8
13.30-14.00 uur
groep 3,4,5
Locatie:

gymzaal

U bent uiteraard van harte welkom om de viering bij te wonen.
De Dankdagcommissie

Winnaar griffels en penselen
Wat zijn er weer prachtige kunstwerken gemaakt. Het was ontzettend moeilijk om een
keuze te maken. De gedichten mochten er ook zijn. Maar het zijn niet alleen de winnaars
die een pluim verdienen. De meeste kinderen hebben heel erg hun best gedaan.

Vlindergroep
Muizengroep
Groep 3
Groep 4
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8

Gouden penseel 2018
Feline
Jonah
Sara
Christel
Marleen
Lois
Florien
Lindsay
Livia
Sarah

Zilveren penseel 2018
Allon
Loïs
Emmeline
Wiep
Charlotte
Frieda
Rover
Cato
Yanou
Tim

Gouden griffel 2018

Zilveren griffel 2018

www.bavinckschoolhilversum.nl
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Groep 4
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8

Ruben

Sanne

Lior
Annelot
Jasmijn
Julius
Georgios
Esther

Sanne
Lotte
Josh
Dido
Fay
Eline

Mad Science show
Maandag 1 oktober hebben de kinderen van groep 3 t/m
8 weer genoten van de Mad Science show. Ze hebben een
folder meegekregen voor de naschoolse cursus die Mad
Science binnenkort weer gaat starten. De informatie over
de inschrijving staat in de folder. De cursus wordt steeds
op maandagmiddag van 14.15 uur tot 15.15 uur gegeven in 1 of 2 lokalen op de begane grond van
de Bavinck. Net als voorgaande jaren verwachten we 1 of 2 lokalen te kunnen vullen met enthousiaste
kinderen die meer over wetenschap en techniek willen weten. De reservering verloopt geheel digitaal
via Mad Science, dus buiten de Bavinck om.
De cursusdagen staan hieronder nogmaals vermeld. De bijbehorende kosten staan op de site van Mad
Science vermeld (zie folder). Mocht u de folder op de een of andere manier niet hebben gekregen,
vraag er dan alsnog eentje bij de leerkracht van uw kind.
Dag 1: 05-11-2018
Dag 4: 26-11-2018
Dag 2: 12-11-2018
Dag 5: 03-12-2018
Dag 3: 19-11-2018
Dag 6: 10-12-2018
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