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)
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een bewogen jaar met héél veel uitval door Corona en de
bijbehorende maatregelen. Als ik terugkijk dan doe ik dat met bewondering over hoe we dit samen met u
hebben vormgegeven. Er werd veel van de flexibiliteit van alle betrokkenen gevraagd.
Ondertussen zijn we als Bavinckteam doorgegaan met onze ontwikkeling. We hebben diverse scholings
momenten gehad rondom Leren Zichtbaar Maken. We werken meer en meer vanuit de doelen en zoeken hier
oefenstof bij. Dit is minder methodegericht en veel meer kindgericht. De volgende stap in het
klassenmanagement is een aanpassing in de groepsplannen en dus de groepsaanpak. Een boeiend traject.
Scholing van medewerkers is belangrijk en dit komt altijd ten goede aan de ontwikkeling van kinderen.
Momenteel zijn we met de voorbereidingen bezig om de onderwijsinspectie in het najaar uit te nodigen om
te laten onderzoeken of we in aanmerking komen voor het waarderingskader “Goed”. Het bestuur van UN1EK
is positief en werkt hier van harte aan mee.
Na de meivakantie hebben we nog 9 lesweken tot aan de zomervakantie.
Nog 9 weken knallen om samen met de kinderen aan hun ontwikkeling te werken.
We nemen afscheid van M2 dubbele leerkracht, juf Mellanie en juf Marijke. Zij hebben twee jaar met
groepjes kinderen gewerkt om de opgelopen onderwijs vertraging in te lopen. Bij veel kinderen heeft dit tot
mooie resultaten geleid!
Warme groet,
Anita van Dam
Nieuwe gezichten binnen ons Kindcentrum
Bij de BSO werkt al enige tijd Raissa de Bruin. Vanaf half april werkt Raissa ook als
leerkrachtondersteuner in het onderwijs. Raissa heeft een PABO diploma en vindt het prettig
om met kleine groepjes aan het werk te zijn.
Joyce Walstra is op de BSO benoemd. Zij heeft al langere tijd ervaring in deze werksoort en we
zijn blij dat ze haar draai bij ons heeft gevonden!
Vanaf de meivakantie is Isis vd Werf klaar met haar MBO 4 onderwijsassistent opleiding.
Zij zal tot aan de zomervakantie werkzaam zijn als onderwijsassistent.
Raissa vooral in groep 4-8.
Isis vooral in groep 1-3.
Vanaf 1 mei is Anouk Schaap benoemd. Anouk heeft de PABO dit jaar afgerond en is in Vlaardingen komen
wonen. Doordat diverse mensen wat minder inzetbaar zijn voor De Bavinck in schooljaar 2022-2023 is er
vacatureruimte. Met de komst van Anouk is dit opgelost. We zijn héél blij met zoveel nieuwe, goede
medewerkers! Zoals het er nu naar uitziet zijn alle werkplekken in de diverse werksoorten vervuld.
Daarnaast start Juf Mellany gelukkig weer in juni. Zij zal 4 dagen per week als leerkrachtondersteuner in met
name groep 3-8 werkzaam zijn.
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Juf Tineke
Onze rots in de branding, immer goedlachse en vrolijke Tineke, gaat nu toch echt stoppen.
Dankzij Tineke hebben we de afgelopen jaren heel veel groepen kunnen vervangen tijdens de Corona
pandemie. Ongelooflijk veerkrachtig en flexibel!
We gaan haar missen!!!
Uiteraard gaan we in Bavinckstijl afscheid nemen in de laatste schoolweek.

Rekenweek 3
De derde rekenwerk van dit jaar heeft als thema: "Groot, groter, grootst & klein, kleiner kleinst."
In deze week dagen we de kinderen uit om zo groot of zo klein mogelijke dingen & getallen te ontdekken. Dat
kan door plus of keersommen of juist van alles te gaan meten.
Vragen als: Wat is een lichtjaar? Hoe berekenen wetenschappers dit?
Hoe groot is een suikerklontje? Hoeveel zandkorrels passen er op een schep? Etc.
Alles met zo groot mogelijk of zo klein mogelijke eenheden dus.
Vrijwilliger meester Hans
Meester Hans, van Franse les, is 22 juni voor het laatst.
Hij is de afgelopen jaren als vrijwilliger verbonden geweest aan ons kindcentrum.
Hij gaf kinderen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersten extra les of kinderen die meer
uitdaging nodig hadden Franse les. Hans, bedankt voor alles!

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 staat op de website.
https://ikcdebavinck.nl/files/files/bavinck/UN1EK_Meivakantie_2022_format.docx.pdf

Alvast voor uw agenda!!
20 en 21 oktober 2022 gaan we op een 2-daagse. We gaan met elkaar de ambities van het IKC team
uitwerken.
20 en 21 oktober is groep 1-8 vrij!
21 oktober zijn ook de Dolfijnen vrij en is er geen BSO aanbod!!

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.

16 mei t/m 20 mei

Rekenweek 3

17 mei

IKC Raad 19.30 uur

18 mei

Extra moment
voortgangsgesprekken

Op uitnodiging

20 mei

Schoolreisje groep 1/2

Plaswijckpark

26 en 27 mei

Hemelvaartsdag

Alle kinderen zijn vrij: vrijdag wel
BSO

2 juni

Schoon Loont groep 5
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week 22 en 23

Toetsweken IEP

Groep 3-7

6 juni

Tweede Pinksterdag

Gehele kindcentrum gesloten

10 juni

Schoolreisje groep 3-7

Duinrell

Schoon Loont groep 4
22 juni

Rapport 2 mee naar huis

23 juni

Wenmoment nieuwe groep

13.00 uur-13.45 uur

23 juni

Voortgangsgesprekken gr 1-7

vanaf 14.30 uur

28 juni

IKC Raad/ AC jaarafsluiting

vanaf 18.30 uur

29 juni

Voortgangsgesprekken gr 1-7

vanaf 14.30 uur

4 juli

Eindmusical groep 8

Bij ons op De Bavinck

6 juli

Schoon Loont groep 3A en 3B

7 juli

Laatste schooldag

8 juli t/m 19 augustus

Zomervakantie
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Gewoon tot 14.00 uur

