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

Nieuwsbrief november/december 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s)

Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.
Uit de berichten op de schoolpraatapp kunt u opmaken dat we momenteel alle zeilen bij moeten zetten om
alle groepen in onderwijs en opvang goed bemand te krijgen en te houden. Het personeelstekort is ook bij
ons goed voelbaar. Ik hoop op uw begrip ook al snap ik heel goed dat het bij u in de privésfeer met werk voor
flinke problemen zorgt. We zullen het met elkaar moeten zien op te lossen. In alle sectoren in de
maatschappij kampen we met personeelstekorten. Laten we vooral met elkaar hierover in gesprek blijven!
We hebben inmiddels een tweedaagse met de medewerkers achter de rug. We hebben gesproken over onze
missie en visie, over hoe inclusief we willen zijn maar vooral nog kunnen zijn door de huidige tekorten met
personeel. We hebben gesproken over onze identiteit in het kader van burgerschapsvorming en hoe en wat
we de kinderen op dit punt willen meegeven. We maken hier ambitiekaarten over en voor de dagelijkse
praktijk kwaliteitskaarten. Zodra dit klaar is komen deze op onze website.
Het waren twee intensieve dagen met mooie gesprekken en veel aandacht voor elkaar.
Prachtig om hier onderdeel van uit te mogen maken!
Er komt een tijd aan van Sinterklaas en Kerst. Natuurlijk gaan we dit weer groots vieren en maken we hier een
gezellige tijd van. Via de groepsbloggen zult u op de hoogte gehouden worden.
Warme groet, namens ons allen,
Anita van Dam

Rekenweek 1
De eerste rekenweek staat in het teken van de 4 hoofdbewerkingen, dus optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen.
De week is van 7-11 november.

Juf Anne Myrthe met verlof
Anne Myrthe gaat 9 november met zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijn verlof toe en een goede
bevalling!
Groep 3 gaat vanaf dat moment les krijgen van Juf Jolanda op maandag,dinsdag en woensdag.
Juf Wendy neemt de groep op donderdag en vrijdag. Heel fijn dat Wendy dit op zich neemt!
Dit betekent ook dat Jolanda haar ouderschaps tot aan de Kerstvakantie onderbreekt.Fijn en enorm bedankt
hiervoor! Wendy is teamleider onderwijs en dit kan ze niet volledig blijven doen. Deze taken worden nu
verdeeld maar ik vind dit verre van ideaal. Bij diverse detacheringsbureaus staat nu een vacature uit…Ik hoop
op een goede reactie. De constructie met Jolanda 3 dagen en Wendy 2 dagen is tot de Kerstvakantie.
In de planning vooraf hadden we gedacht dat stagiaire Richelle deze drie dagen zou gaan invullen. In
onderling overleg is besloten dat dit voor haar te vroeg kwam. Richelle heeft (helaas) besloten haar stage
ergens anders te vervolgen.

Voortgangsgesprekken op uitnodiging
16 november zijn er vanaf 14.30 uur voortgangsgesprekken gepland. Ouders die hiervoor in aanmerking
komen worden individueel uitgenodigd. Wordt u niet uitgenodigd, maar u wilt heel graag wél in gesprek?
Stuur dan even een mail naar de leerkracht van uw kind.
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Welkom in de groep week
Maandag 28 november t/m vrijdag 2 december
is het Welkom in de groep week voor ouders.
We hopen dat het nu eindelijk weer eens mag
doorgaan en dat Corona niet weer de spelbederver is.
U krijgt via de groepsblog te lezen hoe u zich hiervoor kunt opgeven.

Sinterklaasfeest maandag 5 december

Ik heb uit goede bron vernomen dat Sinterklaas
deze dag op de Bavinck aanwezig is!
Hoe het met de surprises en gedichten gaat leest u
op de bloggen van groep 5-8.
Voor de kinderen van groep Dolfijnen-groep 4 is een
cadeautje gekocht door de Sint.
De Dolfijnengroep draait op deze dag in twee
shifts:van 8.30 uur - 11.00 uur en van 11.30
uur-14.00 uur.

De Dolfijnen lunchen deze dag thuis!
Houd de groepsbloggen in het oog voor meer Sint Info!!

Kerstfeest donderdag 22 december
Van 18.00 uur - 19.30 uur is er in groep Olifanten-groep 8 het kerstdiner.
We vinden dit voor de Dolfijnen nog allemaal een beetje teveel.
Tijdens het kerstdiner wordt het kerstverhaal verteld.
Dit zal elke medewerker op zijn/haar eigen manier vormgeven.
U krijgt t.z.t. info hoe we dit kerstdiner vormgeven.

4e Kleutergroep vanaf 1 maart 2023
We groeien einde schooljaar richting de 300 kinderen. Dit moet ook, want dit jaar gaan er 42 kinderen van
groep 8 ons kindcentrum verlaten en volgend schooljaar zijn dit er 32.
Om deze 4e kleutergroep te kunnen vormen wordt de personeelskamer verbouwd. De tussenwand met de
BSO ernaast gaat eruit en hier komt een flexibele panelenwand in, net zoals bij het speellokaal. Tot 14.00 uur
is dit dan één lesruimte en na 14.00 uur kan dit eventueel weer naar 2 ruimtes door de wand te sluiten.
Dit i.v.m. de BSO. Deze verbouwing wordt nu voorbereid. Wanneer dit precies wordt uitgevoerd is nog niet
bekend.

Agenda

7 november Rekenweek 1: hoofdbewerkingen
9 november Start verlof Juf Anne Myrthe
15 november Studiedag zorgcoördinatoren Maaike en Hanneke
16 november Voortgangsgesprekken op uitnodiging
28 november Welkom in de groep week voor ouders
29 november IKC Raad 19.30 uur
5 december Sinterklaas op het kindcentrum tot 14.00 uur
22 december Kerstdiner groep Olifanten-groep 8 van 18.00 uur- 19.00 uur.
23 december Gewone schooldag tot 14.00 uur
26 december Start Kerstvakantie
9 januari 2023 Eerste schooldag na de kerstvakantie

Warme groet, namens alle medewerkers,
Anita van Dam
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