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Beste ouder(s) / verzorger(s),

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar! Wat fijn om bijna alle kinderen weer te mogen
verwelkomen op de eerste schooldag.
We zijn heel blij dat we met een voltallig team konden starten.
Inmiddels zijn we alweer een beetje gewend in de nieuwe groep en aan elkaar. Op naar een mooi, gezellig en
goed schooljaar 2022-2023!
In oktober gaan de medewerkers onderwijs op een studie- tweedaagse. Opvang sluit donderdagavond aan.
We gaan met elkaar aan het werk met ambitiekaarten en kwaliteitskaarten. Daarnaast gaan we met elkaar in
gesprek over onze (pedagogische) identiteit. Wat kunnen we qua inclusiviteit en kinderen met een specifieke
onderwijsbehoefte aan, zeker in deze tijd van grote personele tekorten. Wat kunnen we niet (meer) aan en
waar trekken we een grens?  Interessante thema’s!
We groeien dit jaar naar 300 kinderen in het onderwijs. Dit betekent dat we in het voorjaar een 4e
kleutergroep tijdelijk moeten openen. Dit is omdat we dit jaar 42 kinderen uit groep 8 uitschrijven en volgend
schooljaar 31. Dit moet dus met de inschrijvingen weer worden gecompenseerd! Het plan is om de
personeelskamer/BSO ruimte te verbouwen met een paneelwand opdat er hier een groep geplaatst kan
worden. Ik hoop dat dit allemaal op tijd,  ongeveer voorjaar 2023, klaar is.
Ik wens u allen een fantastisch schooljaar!

Jaarkalender
De jaarkalender is mee naar huis. Mocht u geen exemplaar hebben ontvangen, vraag er dan even naar bij één
van de medewerkers. Op de app is de kalender ook te vinden.
Let op: de voorjaarsvakantie is niet op de kalender vermeld, maar deze vakantie is er wel zeker!
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart hebben alle groepen (peuters t/m groep 8) voorjaarsvakantie!

Inlogcodes Groepsblog van de schoolpraatapp
Alle kinderen hebben in de laatste week voor de zomervakantie een briefje mee naar huis gekregen met de
inlogcode voor de blog van de nieuwe groep.
Indien u zich nog niet heeft aangemeld voor de groepspagina verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk te doen.
Aan de medewerker kunt u de inlogcode vragen indien u deze niet meer in uw bezit heeft.
Op de groepsblog leest u wekelijks een bericht over de groep en worden er nieuwsberichten van het laatste
moment gedeeld.

Startgesprekken
Woensdag 24 augustus  zijn de startgesprekken gehouden.
Het was fijn om weer zoveel ouders in de school te zien. Dit straalt betrokkenheid uit en hierdoor vertrouwen
wij erop dat we ook dit schooljaar weer goed met elkaar zullen samenwerken in het belang van uw kind!

Informatieavond
Dinsdagavond 20 september is er een informatieavond in het gehele IKC.
In iedere groep zal er uitleg gegeven worden over de leerinhoud van het komende schooljaar en worden
specifieke zaken die voor de groep van toepassing zijn besproken.
Om alle ouders zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om de groep van meerdere kinderen te bezoeken,
worden er twee rondes gehouden. De inhoud is iedere ronde hetzelfde, u kiest zelf het tijdstip dat u aansluit.
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Tussen de twee rondes kunt u de BSO medewerkers spreken en een presentatie over het aanbod van de BSO
bekijken.
Ronde 1: 19.00-19.30 uur
Pauze / BSO 19.30-19.45 uur
Ronde 2: 19.45-20.15 uur

Lunchen op het kindcentrum
Vanwege het 5-gelijke dagen model eten alle kinderen iedere dag op school.
Wij vragen u iedere dag naast een pauzehapje en drinken, een gezonde lunch en drinken mee te geven. De
kinderen halen hun lunchtrommel pas uit de tas wanneer zij gaan eten. U kunt ervoor kiezen om eventueel
een koelelement in de tas toe te voegen.
Wij vragen u geen snoep in de lunchtrommel mee te geven.
Fruitdagen voor het pauzehapje zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

Schoolfruit
Ook dit jaar zijn wij als school ingeloot en ontvangen wij 3 keer per week gratis schoolfruit.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen
ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis
dankzij financiering van de Europese Unie.
Het fruit voor de kleutergroepen wordt door hulpouders schoongemaakt.

Vakdocent bewegingsonderwijs
Hallo allemaal,

Mijn naam is Sandro Meneghini, ik ben 36 jaar en woon met mijn vrouw in
Vlaardingen. Mijn naam heb ik te danken aan mijn Italiaanse roots. Na 9,5 jaar
werkzaam te zijn geweest voor Vlaardingen in Beweging (ViB) heb ik, om in
sporttermen te spreken, 'de transfer' naar IKC 't Palet en IKC De Bavinck gemaakt. In
mijn rol als vakleerkracht bewegingsonderwijs zal ik o.a. de gymlessen voor de
groepen 1 t/m 8 gaan verzorgen. Ik ben in dienst van IKC 't Palet (SIKO) en word
ingehuurd door IKC De Bavinck. Beide scholen bundelen dus hun krachten om een
gymdocent aan te stellen. Een mooi voorbeeld van wijkgerichte samenwerking.

In mijn vrije tijd ga ik naar de sportschool en doe ik aan mountainbiken op parcours zoals de Broekpolder.
Verder vind ik het leuk om samen met vrienden af te spreken, naar een sportwedstrijd te gaan, te wandelen,
uit eten te gaan of een film/serie te kijken.

In schooljaar 2020-2021 heb al met plezier een jaar mogen werken op IKC De Bavinck. Ik kijk ernaar uit om de
kinderen (opnieuw) te leren kennen en een bijdrage te leveren aan het beter leren bewegen en (meer) plezier
in bewegen te krijgen!

Met sportieve groet,
Meester Sandro

Jantje Beton groep 5-8
Ook dit schooljaar doen we weer met de actieloterij van Jantje Beton.
We starten hiermee op 14 september en deze actie duurt tot 28 september.
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een boekje met loten.
Deze mogen zij verkopen aan familie en bekenden. De kinderen hoeven niet met geld over straat. De helft
van de opbrengst is voor de school en willen we meenemen in de spaarpot voor de ontwikkeling van ons
plein.
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Vorig jaar hebben we een heel mooi bedrag opgehaald. Wie weet gaat dat dit jaar weer lukken. Succes alvast
met de verkoop!
De boekjes moeten uiterlijk 28 september weer worden ingeleverd bij de juf of meester.
Aan de leerlingen van groep 8 worden de boekjes op maandag na het kamp uitgereikt.

Luizenmoeders/-vaders
Na elke schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Deze groep “luizenpluizers” zoekt vrijwilligers die na elke schoolvakantie op maandag een uurtje kinderen
kunnen controleren. Vele handen maken ligt werk!! U kunt zich opgeven bij juf Corine
Baars:c.baars@ikcdebavinck.nl

Schoolkamp groep 8
Dinsdag 13 september  gaat groep 8 met de fiets naar Delft voor een heerlijk schoolkamp. Traditiegetrouw
zullen alle groepen de kinderen van groep 8 uitzwaaien.
Vrijdagmiddag 16 september zijn ze weer thuis. Nadere info volgt via de groepsblog van groep 8.

Groen en Gezonddag
Vrijdag 30 september staat het gehele IKC in het teken van ons profiel ‘Groen & Gezond’.
In alle groepen worden deze dag diverse workshops georganiseerd waar de kinderen actief met het thema
aan de slag gaan. Via de schoolblog wordt u op de hoogte gehouden.

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober is er een feestelijke opening van de kinderboekenweek 2022. Het
thema van de kinderboekenweek is dit jaar: Gi-ga-groen!’
Via de blog zult u op de hoogte gehouden worden over de activiteiten die deze periode in
de school worden georganiseerd.

Team tweedaagse
Donderdag 20 oktober en vrijdag 21 oktober zijn de kinderen van groep 1-8 vrij.
Medewerkers onderwijs zijn dan al begonnen aan hun studiedag.
Donderdagavond sluiten de medewerkers van opvang aan.
BSO en de Dolfijnengroep zijn op vrijdag 21 oktober gesloten

Agenda

24 augustus Startgesprekken
13 - 16 september Schoolkamp groep 8
15 september Start Jantje Beton gr 5-8
20 september Informatieavond IKC-breed
28 september Inleveren Jantje Beton (gr 5-8)
30 september Groen &  Gezond Dag
5 oktober Start Kinderboekenweek
20-21 oktober Team Tweedaagse, kinderen gr 1-8 zijn vrij
21 oktober BSO gesloten
24-28 oktober Herfstvakantie.

Warme groet, namens alle medewerkers,
Anita van Dam
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