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Beste ouder(s) / verzorger(s),

Inlooptijd Onderwijs
Voor groep 1 t/m 8 geldt een inlooptijd van 8.20 uur t/m 8.30 uur.
We merken dat diverse kinderen te laat naar school gaan of te laat worden gebracht.
Vanaf maandag 25 oktober moeten kinderen die te laat zijn via de hoofdingang bij de rode deuren naar
binnen. Dit geldt ook voor de kleuters. Op deze manier kan er in elke groep om half 9 worden gestart.
Vrijdag 29 oktober
In verband met IKC breed teammoment geen BSO vandaag.
Ruildagen BSO
Wij hebben twee vacatures uitstaan voor medewerkers BSO.
Vooralsnog is hier geen reactie op gekomen.
Binnen UN1EK, maar ook landelijk, is er een enorm tekort aan medewerkers voor de opvang.
Binnen ons kindcentrum doen we wat we kunnen maar we kunnen geen ijzer met handen breken.
Andere medewerkers vanuit onderwijs en peuteropvang springen al bij en de medewerkers van de BSO
draaien structureel meer uren als dat ze zelf zouden willen.
Dit wordt een groot probleem.
In de reglementen van UN1EK staat dat ruildagen kunnen worden ingezet als dit binnen 5 dagen wordt
aangevraagd én als de groepen het toestaan.
Dit laatste is nu het probleem, want de groepen zijn te groot. Ik wil de veiligheid van de kinderen kunnen
waarborgen!
Ruildagen kunnen we dus nauwelijks nog toestaan.
Er zijn ouders die vinden dat ze dit van ons kunnen eisen. Echter, vol=vol!
Ik snap dat het vervelend is. Na Corona komt het personeelstekort er ook nog eens bij.
U wordt voor een gesprek naar mij doorverwezen als teamleider Angela Scholman er met u niet uitkomt.
Rekenweek 1 van 8 t/m 12 november
Op 8 november start de eerste rekenweek van dit schooljaar. Dat houdt in dat er in iedere groep (nog) meer
aandacht besteed wordt aan de basisvaardigheden van het rekenen namelijk plus, min, vermenigvuldigen en
delen. Bij de jongste kinderen gaat het ook om leren tellen, de betekenis van de getallen en het splitsen van
getallen (bijvoorbeeld 10 splitsen in 3 en 7).
Dit doen we met de hele school, los van de rekenmethode die we elke dag al gebruiken. Kinderen gaan dus
andere activiteiten doen, meer handelend rekenen en geen andere dingen doen dan de basisvaardigheden.
Groep 6/7 zal ook een rekenspeurtocht voor de jongste groepen voorbereiden. Deze speurtocht vindt plaats
op vrijdag 12 november.
Schoolfruit
We zijn wederom ingeloot voor drie dagen schoolfruit. Heel fijn!
Vanaf week 46 (rond 16 november) krijgen we 20 weken lang voor drie dagen groente of fruit.
Via de app zal worden gecommuniceerd welke dagen het fruit op school zal worden uitgedeeld.
Een vaste groep vrijwilligers gaat op een of meerdere dagen fruit voor ons klaarmaken zodat dit gemakkelijk
in de onderbouw groepen kan worden uitgedeeld. Indien u deze groep vrijwilligers zou willen ondersteunen
kunt u een mail sturen naar de teamleider van de Bavinck, Wendy Brobbel. w.brobbel@ikcdebavinck.nl
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Schoolmelk
In de week van 1 november krijgen wij vanuit het Schoolzuivel programma van
FrieslandCampina zuivel op school geleverd. Melk of karnemelk wordt op woensdag en
donderdag tijdens de lunch uitgedeeld aan de kinderen die dit willen. Graag op deze
dagen een lege beker meegeven aan uw kind.
1 keer in de 4 weken zal er yoghurt worden geleverd. Via de app zullen wij u laten weten
wanneer dit het geval is. Op deze dagen kunt u een beker, lepel en wat cruesli of muesli
meegeven.
Voortgangsgesprekken 17 november op uitnodiging
Gesprekken voor sommige kinderen gaan op afspraak en op initiatief van de leerkracht.
U wordt voor dit gesprek persoonlijk uitgenodigd door de leerkracht.
Het gesprek kan gelukkig weer fysiek op het kindcentrum.
Welkom in de groep week van 22 t/m 26 november
We mogen ouders gelukkig weer toelaten in de groepen.
Echter, wij houden de 1,5 meter regel nog zoveel mogelijk als norm.
Momenteel lopen de besmettingen weer op en ik weet niet wat er eventueel nog vanuit de overheid wordt
bepaald. Via de groepsblog van de groep van uw kind(eren) houden we u op de hoogte hoe we deze week
gaan vormgeven.
Leuke Klas groep 5 en ouder afsluiting op 30 november
U bent van harte welkom om 18.30 uur. In verband met de ruimte wordt deze afsluiting gehouden in de hal
bij de tribune. Via de groepsblog van groep 5 krijgt u nadere informatie.
Inrichting buitenruimte
Via de IKC Raad kreeg ik een vraag over het inrichten van de buitenruimte. De buitenruimte is bij ons groot!
We hebben de tuin aan de van der Driftstraat nu aardig op orde. Hier is veel geld in gaan zitten.
Het stenen plein is lastiger in te richten omdat dit toegankelijk dient te zijn voor de hulpdiensten zoals politie,
ziekenwagen en brandweer. Enorm vergroenen is hierdoor veel lastiger. Daarnaast moet het e.e.a. ook
hufterproof zijn. Alleen al deze zomer is er voor €11.000,- gesloopt aan ons gebouw….
Vanaf 2017 is er €17.712,- binnengehaald voor de buitenruimte. Er is €11.854,- uitgegeven aan allerhande
zaken waaronder de boom, de rondzit, de zandbak van de Dolfijnen, het evenwichtsbaantje, de goaltjes en de
tuin met de buitenlesplek en de groenstrook. Het kleuterplein is nu aan de beurt. We sparen voor een
klimelement met glijbaantje. Om een indicatie te geven: dit speeltoestel kost €11.537,- en met valbeveiliging
qua tegels en keuring komt hier nog wel het e.e.a. bij. €15.000,- is zomaar nodig! Een werkgroepje van
onderwijs is nu bezig om in overleg met Het Fonds te kijken wat er mogelijk is qua sponsoring.
Surprises inleveren op 1 december van 14.00 uur-15.00 uur
Vanaf groep 5 worden er eind november lootjes getrokken.
Kinderen maken voor elkaar een surprise en een gedicht.
Eind november komt hierover op deze groepsbloggen extra informatie.
Sinterklaasfeest 3 december
Sint heeft al laten weten de Bavinck ook dit jaar weer te vereren met een
bezoek.
Deze dag zijn er gewone schooltijden.
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Kerstdiner groep 1-8 op 22 december
We hopen enorm dat dit schooljaar het kerstdiner kan doorgaan.
De kinderen van groep 1-8 worden verwacht om 17.30 uur.
Om 18.45 uur moeten de kinderen weer worden opgehaald.
De kinderen van de BSO worden door de BSO medewerkers naar de groepen gebracht.
De invulling van dit kerstdiner wordt via de schoolpraatapp tegen die tijd toegelicht.
Kerstvakantie van 24 december t/m 7 januari 2022
Vrijdag 24 december is de eerste kerstvakantie dag. De vakantieopvang is aanwezig en zal zoals u van ons
gewend bent, weer een mooi programma maken.
Agenda van Herfst tot Kerst
28-10-2021

Schoon Loont groep Giraffen

29-10-2021

Geen BSO!!!

week 45

Rekenweek

17-11-2021

Voortgangsgesprekken
Op uitnodiging door de
leerkracht.

week 47

Welkom in de groepweek

25-11-2021

Schoon Loont groep 7

30-11-2021

Afsluiting Leuke Klas groep 5

18.30 uur - 19.15 uur

1-12-2021

Surprises inleveren gr 5-8

14.00 uur- 15.00 uur

3-12-2021

Sinterklaas op het Kindcentrum:
Geen gymnastiek

Gewone schooltijden.

22-12-2021

Kerstdiner groep 1-8

17.30 uur- 18.45 uur

22-12-2021

Kerstborrel team/Ac en IKC Raad

vanaf ongeveer 19.00 uur

24-12-2021

Alle kinderen vrij (ook Dolfijnen)

Kerstvakantie t/m 9-1-2022

Warme groet, namens alle medewerkers,
Anita van Dam
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14.30 uur - 20.00 uur

