Bavobericht
Serious Request, kerststukjes en dankjewel!
De Kerstviering ging over geven en ontvangen. Wij willen jullie danken voor alle
hulp die wij van jullie mochten ontvangen, in de afgelopen periode. Samen met
jullie kunnen wij het onderwijs (direct of indirect) nog beter te maken.
Dank ook voor alle heerlijkheden tijdens het kerstdiner. De hapjes van de ouders
voor de kinderen en van Stelling en Irene’s Catering voor de ouders. Dank aan de
OR voor (onder andere) het schenken van de warme chocomel, gluhwein en het
verzorgen van de feestelijke desserts.
De kinderen hebben ook iets weggegeven. De kerststukjes die ze samen hebben
gemaakt. Wij hebben ze gegeven aan onze buren, de ouderen in de buurt, aan
mensen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken of heel veel
geholpen hebben in de afgelopen periode (wij hadden er nog veel meer weg
kunnen geven). Ook zijn er heel veel flessen weggegeven aan het goede doel. In
een paar dagen tijd hebben wij een heel mooi bedrag opgehaald. Helemaal
fantastisch!

Januari 2018

Bijzondere data in januari:
02-01-2018
Vuurwerk opruimen op het
schoolplein om 10:00 uur samen met
Trudie. Iedereen mag komen helpen,
graag bezem mee.
08-01-2018
Deze week hoofdluiscontrole
12-01-2018
Koffiemoment voor ouders,
verzorgers van 8:30 tot 9:00 uur in
de aula
15-01-2018
MR vergadering
25-01-2018
Informatieavond ‘de sprong van het
9-jarige kind’ van 19:15 tot 21:00 uur
op de St. Bavo
28-01-2018
Carnavalsmis
31-01-2018
OR vergadering

Informatieavond: De sprong van het 9-jarige kind.
In de ontwikkeling van een kind vindt tussen de 8 en 10 jaar een belangrijke
ommekeer plaats. Er verandert veel en dat kan zorgen voor onzekerheid en
instabiliteit. Wij nodigen u van harte uit om meer te weten te komen over deze
periode in het leven van uw kind. Daarom organiseren wij op donderdag 25
januari een informatieavond op de St. Bavoschool. Deze avond is bedoeld voor
de ouders, verzorgers van de kinderen uit groep 5 en 6 van de Notenbalk en de
Bavo. Ook andere geïnteresseerden ouders, verzorgers zijn welkom. Deze avond
wordt verzorgd door Els Pronk. Meer informatie (ook over aanmelding) vindt u op
http://www.st-bavoschool.nl/bij-met-mij-academie-training/
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Gevonden voorwerpen
Op het podium in de hal liggen de
gevonden voorwerpen. Deze zullen er
nog liggen t/m woensdagochtend na
de vakantie.
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Persbericht over Roemer Deelen (groep 7 van de Bavo)
“Het lampje brandt…. Roemer wil iets vragen!”
KlasseContact brengt leerling en klas weer in contact

Stephanie Severs

Harmelen, 20 november 2017 - Antwoord geven op een vraag van de meester of
juf, kletsen met klasgenootjes. Roemer Deelen, 10 jaar, uit Harmelen doet mee in de
les, maar dan op afstand. Dankzij KlasseContact zit hij vanaf vandaag virtueel in de
klas op de momenten dat hij niet naar school kan.
De “KPN Klasgenoot’’ in de klas legt een verbinding tussen de leerling thuis en de
leerlingen op school. Vanaf de laptop of tablet bestuurt Roemer ‘de Klasgenoot’’, een
apparaat met 360 graden-camera, die in de klas staat. Hij kan de camera draaien om
rond te kijken in de klas en inzoomen op het bord. Een virtuele vinger opsteken kan
ook; er gaat dan een lampje op de Klasgenoot branden. Zo ziet de juf of meester dat
Roemer iets wil vragen of zeggen.
Op deze manier kan deze leerling uit groep 7 van de Sint Bavoschool ook als hij thuis
is, meedoen met de lessen.
Roemer heeft een immunologische aandoening en een nog onbekende
stofwisselingsziekte. Hiervoor wordt hij regelmatig in het ziekenhuis opgenomen.
Onderdeel van zijn ziekte is ook dat hij moet leven met een beperkte energie.
Voor Roemer is het iedere dag weer bekijken of het lukt om de hele dag naar school te
gaan én of er energie overblijft om ook bij een vriendje te spelen of de
voetbaltraining te volgen.
Roemer vindt KlasseContact “best cool”: “Nu weet ik dat, als ik weer moet worden
opgenomen of ziek thuis ben, ik dan toch lekker met mijn vriendjes kan kletsen en aan
alles in de klas kan meedoen.”
Sociaal isolement en leerachterstand voorkomen
De Klasgenoot wordt mogelijk gemaakt door KlasseContact; een landelijk project van
EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Het doel van KlasseContact is zorgen
dat leerlingen die vanwege een chronische of langdurige ziekte niet naar school
kunnen, toch lessen kunnen volgen. Dit om te voorkomen dat zij in een sociaal
isolement terecht komen en een leerachterstand oplopen.
De inzet van KlasseContact helpt scholen die verantwoordelijk zijn voor het
onderwijs van hun zieke leerlingen. Leraren staan hier niet alleen voor. Ze kunnen
hulp vragen aan de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL),
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werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus of Educatieve Voorziening van de
academische ziekenhuizen in Nederland.
Consulent OZL begeleidt
De consulenten OZL zijn vervolgens de schakel tussen school, leerling en
KlasseContact. Zij bespreken met hen de aanvraag voor KlasseContact en begeleiden
de leerling vóór, tijdens en na de plaatsing. Op die manier maken elk schooljaar
honderden zieke leerlingen (en hun klas) gebruik van KlasseContact.
Consulent Lex van Riemsdijk van de Educatieve Voorziening van het UMC Utrecht
was nauw betrokken bij deze plaatsing van KlasseContact.
“Ik ken Roemer al sinds zijn start op de basisschool en ik heb in het ziekenhuis vaak met
hem gewerkt. Ik weet dat hij met plezier naar school gaat. Het is fantastisch dat hij nu
ook vanuit het ziekenhuis en thuis de lessen kan volgen als hij niet naar school kan
gaan.
We hopen ook dat de inzet van KlasseContact tot een betere verdeling van zijn
beschikbare energie leidt, waardoor Roemer misschien meer kan deelnemen aan
activiteiten buiten school. Hoe fijn zou het zijn als Roemer ook energie heeft om te
spelen met vriendjes of kan scoren in zijn voetbalteam. Het zoeken naar een juiste
balans, daar gaat het om!
Mijn complimenten voor de Sint Bavoschool. De leerkracht en Intern Begeleider zijn
enorm betrokken bij Roemer en zetten alles op alles om hem de beste zorg en
ondersteuning te bieden bij zijn ziek-zijn. Geweldig om te zien met welk enthousiasme
nu ook de inzet van KlasseContact is opgepakt. Roemer gaat hier veel profijt van
krijgen.”
Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten
De Klasgenoot is een steuntje in de rug voor chronisch en langdurig zieke leerlingen,
zodat ze het gevoel hebben er toch bij te horen. “Zo vallen ze niet buiten de boot” zegt
Annemarie Kaptein, directeur van EDventure. “En dat is essentieel, zeker voor
scholieren. Direct contact met hun leeftijdsgenoten is enorm belangrijk voor hun
ontwikkeling. Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, erbij blijven horen.
Dankzij KlasseContact kunnen ook leerlingen die chronisch of langdurig ziek zijn de
lessen blijven volgen en in contact blijven met hun klasgenootjes!”
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