Da Costastraat 26
3131 GC Vlaardingen
tel: 010 – 435 36 95
www.ikcdebavinck.nl

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Aan de ouder(s)/verzorger(s)
Het ziet ernaar uit dat we qua Corona nu het ergste hebben gehad.
Binnen ons kindcentrum zijn nagenoeg alle medewerkers door dit virus ziek geworden maar gelukkig zonder
ernstige gevolgen. Ook veel kinderen zijn ziek geweest. Al met al hebben we de afgelopen 2 schooljaren toch
wel gemiddeld zo’n 18 weken fysiek onderwijs gemist. We hebben inmiddels de IEP M toetsen geanalyseerd
en deze zijn ook bij de rapportgesprekken toegelicht. Nagenoeg alle kinderen laten groei zien in hun
ontwikkeling en dat is goed om te zien. We sluiten aan bij waar de kinderen nu staan in hun ontwikkeling en
geven kinderen die wat extra’s nodig hebben intensiever les via M2 dubbele leerkracht op dinsdag en
donderdag. Deze twee juffen, Mellany en Marijke, zijn er in elk geval tot aan de zomervakantie. De komende
periode zullen zij zich ook richten op het leesaanbod van de groepen 3. Juf Wendy is hier als leesspecialist
nadrukkelijk bij betrokken.
De komende weken gaan we ervaren in hoeverre we ouders weer in het kindcentrum kunnen toelaten.
De start bij de kleuters houden we zoals het is. De drie groepen door elk hun eigen deur laten binnenkomen
bevalt ons heel goed. De entree aan de pleinzijde is te klein om ook alle kleuter-ouders naar binnen te laten
komen. Bovendien zien we dat kinderen heel goed zelf in staat zijn om hun jas en tas op te hangen. Kinderen
worden best zelfstandig!
In week 11 en 12 hebben we het IKC brede project. Het zou mooi zijn als we op de één of andere manier
middels wat open momenten na schooltijd de ouders kunnen uitnodigen om het gemaakte werk te komen
bewonderen. We communiceren dit via de schoolpraatapp.
Warme groet, namens alle medewerkers,
Anita van Dam
IKC breed project
Van 14 tot en met 25 maart werken we op De Bavinck aan een schoolbreed project. Het thema is: "Je
lichaam, hoe werkt dat?". Op het IKC leren de kinderen over de werking van het lichaam aan de hand van de
volgende onderdelen;
- groepen 1 en 2 over ledematen en zintuigen: gezicht, gehoor, reuk, tast, smaak
- groepen 3 en 4 over hart, longen, spieren, botten, zintuigen
- groepen 5 en 6 over bouw en functie van het skelet en ademhaling
- groepen 7 en 8 over bloedsomloop, ademhaling, skelet en spieren
We starten het thema voor de kinderen met een grote opening op
het schoolplein. We sluiten het thema af door elkaar te laten zien
wat we geleerd hebben, middels een speurtocht van, door en met
heel de school!
Gezocht!
Voor dit project zoeken we natuurlijk materialen, zoals rollen behang
(om de silhouet van het lichaam op te tekenen), dokterskleren,
medisch verbruiksmateriaal etc. Mocht u iets over hebben, dan
houden we ons aanbevolen. Uw kind mag het aan de juf of meester
geven, dan zorgen wij dat het op de goede plek terecht komt.
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Werkt u zelf in deze sector, en zou u het leuk vinden om een activiteit te komen doen op school? Denk aan
het testen van reflexen, kunt u bloeddruk meten of iets dergelijks. Dan kunt u zich melden bij
ondergetekende.
Uitkijkend naar een gaaf project,
Namens kernteam WO,
Cees van Hartingsveldt
c.vanhartingsveldt@ikcdebavinck.nl

Juffen en Meestersdag 16 maart vervalt
Wij vieren onze verjaardag niet meer op het kindcentrum. Dit vinden we ongemakkelijk en ook niet meer
passend anno 2022. We vinden het wél leuk om een IKC feestdag met elkaar te vieren!
Aan het einde van elk schooljaar organiseren we rondom de laatste schooldag een leuke dag.
Lente excursie groep 1/2
30 maart hopen we op een mooie, droge lentedag.
De Olifanten, Giraffen en Leeuwen zullen in de Bavincktuin op zoek gaan naar allerlei
lente verschijnselen. Wij hebben hiervoor hulpouders nodig!!
De leerkrachten zullen via de groepspagina meer uitleg geven over deze excursie.

Nationale Buitenlesdag
Op 5 april 2022 is het Nationale Buitenlesdag. We vieren deze dag dat er op scholen in heel Nederland door
duizenden leerkrachten steeds meer buitenles wordt gegeven. Niet alleen op die ene dag in het jaar, maar
het hele jaar door. Als het weer het toelaat zullen we veel buiten lesgeven vandaag.

Koningsspelen bij Fortuna
Vrijdag 22 april combineren we de Koningsspelen en de sportdag
bij atletiekvereniging Fortuna.
Adres: Watersportweg 11-A in Vlaardingen- Broekpolder.
Dit sportfeest is voor de groepen 3 t/m 8 én de giraffen en leeuwen.
De olifanten en dolfijnen hebben een sportdag op school.
Om half 9 is de inloop, bij Fortuna. Let op: breng uw kinderen dus daar naar toe. Om 12 uur kunt u ze daar
weer ophalen. Deze kinderen lunchen dus thuis.
De kinderen die op vrijdag van de BSO gebruik maken gaan met hun juf of meester terug naar het
kindcentrum en lunchen met de BSO medewerker.
Graag voor deze BSO kinderen wel zelf een lunch meegeven!
De Dolfijnen en de Olifanten hebben hun sportdag op het kindcentrum. Zij lunchen gewoon bij hun juf en
kunnen om 14.00 uur worden opgehaald.
Omdat de kinderen veel gaan bewegen is het verstandig om een extra flesje drinken en tussendoortje mee te
geven. Wij verzorgen uiteraard ook drinken en fruit.
We verwachten dat iedereen in sportieve kleding naar de atletiekbaan komt die dag. Oranje outfit maakt de
dag extra leuk!
Noppenschoenen zijn verboden op de atletiekbaan.
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Wij zijn dringend op zoek naar hulpouders die dag. Vindt u het leuk om te helpen? (groepjes begeleiden,
EHBO'ers, score bijhouden etc...) Wilt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind? Uiterlijk voor 1 april
a.u.b.

Meivakantie en Vakantieopvang programma
Van 25 april t/m 6 mei hebben we meivakantie.
De vakantie BSO is open voor kinderen die BSO afnemen.
Het programma voor deze twee weken verschijnt half april op de website.
U krijgt hiervan een link via de schoolpraatapp.

7 maart

Studiedag VIB: geen gymnastiek

22 maart

IKC Raad vergadering

19.30 uur

30 maart

Lente excursie groep 1/2

In de schooltuin

31 maart

Schoon Loont groep 6

5 april

Nationale Buitenlesdag

8 april

Schoon Loont groep Olifanten

15 april

Goede Vrijdag

Kindcentrum gesloten

18 april

Tweede Paasdag

Kindcentrum gesloten

22 april

Koningsspelen bij Fortuna tot
12.00 uur!

Voor groep Giraffen, Leeuwen
t/m groep 8

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

Alle kinderen vrij.
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