Bavobericht
Gelijke tijden
De eerste week met ‘gelijke tijden’ zit erop. Voor iedereen nieuw en best
spannend hoe het zou verlopen. Iedere dag verbeteren wij het systeem. Wij zijn
er nog niet maar voor de eerste week zijn wij zeker tevreden over hoe het is
verlopen. Het koelen van het eten is het grootste aandachtspunt. Voor iedere
klas staat een blauwe bak waar de spullen in kunnen die in de koelkast moeten.
Voor iedere groep past er een blauwe bak in de koelkast als er niks boven de bak
uitsteekt. Wilt u nog eens kritisch kijken of het eten en drinken inderdaad in de
koelkast moet. Een andere optie is het meegeven van een klein koeltasje dat in
de rugtas past. Dit wordt nu door een enkel kind gedaan en werkt prettig. Wij
gaan de huidige werkwijze nog een week uitproberen. Werkt het niet goed
genoeg, dan schaffen wij een extra koelkast aan. Dit is een optie, maar als het
niet nodig is, dan sparen wij kosten, energie en vooral ruimte. Om deze reden
willen wij dit nog een week proberen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat
ondertussen alle spullen die in de blauwe bak terecht komen gekoeld worden.
Dank voor ieders medewerking in dit nieuwe systeem. Tips of ideeën om zaken
beter te laten verlopen zijn altijd welkom.
Fie is geboren
In de vakantie is op 18 juli FIE JANSEN geboren. Fie
is de dochter van juf Miranda en Rob en het zusje
van Lis. Het gaat goed met de hele familie. Ze zijn
lekker aan het genieten en wij wensen ze heel veel
geluk samen.

Start schooljaar 17-18
111717182018
Bijzondere data augustus en
september:
25-08-2017
Koffiemoment voor ouders,
verzorgers van 8:30 tot 9:00 bij het
grasveld, bij slecht weer in de aula
28-8-2017
19:30 uur informatieavond groep ½
29-08-2017
19:30 uur informatieavond groep
3,4,5
30-08-2017
19:30 uur informatieavond groep
6,7,8
07-09-2017
Kennismakingsgesprekken
11-09-2017
Kennismakingsgesprekken
13-09-2017
OR jaarvergadering

Informatieavond en kennismakingsgesprekken
Wij hopen volgende week iedereen te zien bij de informatieavond. De deuren
zijn om 19:15 uur open en wij starten om 19:30 in het lokaal van de groep van
uw kind (behalve de groepen ½ die starten gezamenlijk in lokaal 1/2a). De
avond is ongeveer om 20:30 afgelopen.
Dit jaar hebben wij eerst de informatieavond ingepland en daarna de
kennismakingsgesprekken. U bent dan al van veel (praktische) zaken op de
hoogte zodat het kennismakingsgesprek over uw kind kan gaan. De
kennismakingsgesprekken duren 10 minuten. Er zit een uitnodiging bij dit
Bavobericht en ook een vragenlijst (graag vooraf aan het gesprek invullen).
De ouders van de kinderen uit groep ½ en groep 5 krijgen in november een
uitnodiging voor een tussentijds/ indrukgesprek. Dit is altijd zo bij groep ½ en nu
ook bij 5 omdat zij dezelfde leerkracht hebben.

18-09-2017
Studiedag team – alle kinderen vrij
25-09-2017
MR vergadering
25-09-2017 of 26-09-2017
Gyminstuif (in weekbrief volgt meer
info)
27-09-2017
Start kinderpostzegelactie

Wij proberen zoveel mogelijk digitaal te doen maar wij hebben nog geen
geautomatiseerd systeem voor het indelen van de
kennismakings(/ouder)gesprekken. Leerkrachten stemmen dit op elkaar af
(broertjes, zusjes) om deze reden vragen wij om de voorkeur op een briefje in te
leveren bij de leerkracht.
Een papieren versie zal maandag meegegeven worden aan uw kind.
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Ouderhulp
Wij hopen dat wij ook dit schooljaar weer op uw hulp mogen rekenen. Met de
volgende link vindt u een aangepaste ouderhulplijst: http://www.stbavoschool.nl/ouderhulplijst/ Zou u de lijst in de komende week in willen
vullen (uiterlijk 1 september) als u ergens bij wil helpen.

Camille Kleene
Renske van Leeuwen
Michel Bader

Er zijn een paar wijzigingen t.o.v. vorig schooljaar;
W & T is toegevoegd. Dit staat voor wetenschap, techniek en technologie. Heeft
u hier affiniteit mee en zou u het leuk vinden om te ondersteunen bij
bijvoorbeeld lessen in het technieklokaal of programmeren of ... geeft u zich
dan hiervoor op. Data en tijden worden afgestemd met de leerkracht.
Voor de vakantie bent u geïnformeerd dat kinderen ook onder schooltijd naar de
bieb mogen om een boek te lenen. De kinderen leren dit zelf te doen, maar het
is fijn als er op sommige momenten ook nog een ouder is.
Schoonmaak woensdag met Trudie. Zoals in de klassen, is ook in de school af en
toe een extra schoonmaakmoment nodig. Dit plannen wij standaard op
woensdagochtend van 8:30 tot 9:30, iedere week samen met Trudie. Uiteraard
kunt u zich ook opgeven voor 1 of meerdere keren.

Fieke van Dijk
Typecursus
In september start een typecursus. U
kunt uw kind nog aanmelden via; Wij
http://www.st-bavoschool.nl/onzeschool/rapido-typen/

Koffiemoment
Wat leuk er zoveel ouders waren die
maandag of vrijdag even op de koffie
zijn geweest.

Er is ook een optie om ‘anders’ aan te vinken. Deze optie hebben wij
opgenomen, omdat u misschien een bepaald talent heeft dat u graag wil
inzetten voor de Bavo.
Financiële regeling
Nu de scholen weer zijn begonnen, beginnen ook de kosten die daarbij horen
zoals nieuwe schoolspullen, de sportclub, een nieuwe fiets, vrijwillige
ouderbijdragen enz. Als u al dan niet alleenstaande ouder bent met een laag
inkomen zijn al deze kosten een grote aanslag op de portemonnee waardoor u
misschien (nog verder) in financiële problemen komt.
Dat hoeft niet, want veel extra kosten die u moet maken voor uw schoolgaande
kinderen worden vergoed door gemeente als u daar om vraagt. Ferm Werk heeft
verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken. U vindt meer
informatie hierover in onderstaande link:
https://www.fermwerk.nl/sites/default/files/media/folder_laaginkomen_april
2017_webversie.pdf
Voor vragen over de declaratie van schoolkosten kunt u contact opnemen met de
mensen van Ferm Werk via telefoonnummer: 0348 - 497 000
Ook de gezamenlijke kerken van Harmelen doen regelmatig iets extra's voor
mensen met een laag inkomen. Dat varieert van de actie Schoen Doen waarbij
kinderen een paar schoenen cadeau krijgen, via kerstattenties tot de
mogelijkheid om met uw gezin een week op vakantie te gaan in Nederland. Om
hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de Caritas
werkgroep van de St Bavokerk in de persoon van Ellij Boot via
telefoonnummer: (0348) 44 40 47 of de diaconie van de kerk waar u
ingeschreven bent.

Nieuwe teamleden
Wij hebben alle nieuwe teamleden
aan u voorgesteld. Lucia is de
leerkracht van groep 1/2c tot dat
Miranda terug is van verlof. Lucia
kwam voor een ziektevervanging en
is ondertussen al een hele tijd aan
het invallen. Wij zijn blij dat Lucia er
is en stellen haar ook nog graag even
aan u voor.
Lucia Hans – van Wijk:

Schroom niet om gebruik te maken van de regelingen die er zijn voor mensen
met een laag inkomen, de regelingen zijn er niet voor niets!
Vanuit de ouderraad
Herhaling: JAARVERGADERING OUDERRAAD
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Mijn naam is Lucia Hans en ik woon
met mijn man Gert in Wilnis.
Sinds januari van dit jaar werk ik in
groep 1/2c van de St. Bavo.
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Bij deze willen we u als ouders/verzorgers van de St. Bavoschool uitnodigen voor
de jaarvergadering.
Datum
woensdag 13 september 2017
Tijd
19.30 tot 20.15 uur
Locatie
St. Bavoschool
Agenda; financieel jaarverslag 2016-2017, begroting 2017-2018, vaststellen
ouderbijdrage, overzicht van de activiteiten 2017-2018, afscheid oude leden,
installatie nieuwe leden, ruimte voor vragen van de aanwezige
ouders/verzorgers.
Wilt u de jaarvergadering bijwonen dan graag aanmelden vóór woensdag 6
september via mail: or@st-bavoschool.nl
DE BAG2SCHOOL KLEDINGCONTAINERS;
Deze staan weer bij de hoofdingang van onze school.
Onderstaand nog even de spelregels.
Alle in te zamelen spullen zijn bedoeld voor hergebruik.
Wat mag er wel ingezameld worden?
Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen,
knuffelbeesten, schoenen
(per paar), riemen/ceintuurs en handtassen.
Wat mag niet ingezameld worden?
Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele
schoenen, afgeknipt
materiaal, matten, tapijten (ook geen vliegende), kussens, dekbedden,
snuisterijen,
bedrijfskleding en industriële gordijnen/industrieel beddengoed.
Dank aan Jos en Jos caravanstalling voor het opslaan van onze containers.

Septembermarkt
Er is een initiatief voor de septembermarkt om een aantal kinderen in het
zonnetje te zetten door ze mee te nemen met een old timer tour. Deze tour
vertrekt op de Esdoornlaan om ongeveer 12:00 uur tijdens de septembermarkt.
Kinderen met een beperking of kinderen die in een minder prettige situatie
zitten komen hier als eerste voor in aanmerking. De vraag is wie kan hiermee
blij gemaakt worden. Opgeven kan via Peter van Schaik (06-22111064/
peterenmarijke@live.nl) of Kees Kramer (06-18623720/
Kramertjesop18@hotmail.com). De septembermarkt is volgende week al, dus
graag zo snel mogelijk melden.

Eerst als invalkracht voor de
zwangere juf Miranda, dit duurde tot
de zomervakantie en
na de vakantie vanwege haar
zwangerschapsverlof.
Inmiddels heb ik de school, de
collega’s en alle kleuters goed leren
kennen.
In 2015 heb ik mijn vaste baan in
Woerden opgezegd om mij te wijden
aan het oppassen van ons eerste
kleinkind en het schrijven van een
kinderboek.
Omdat het onderwijsbloed toch weer
begon te kriebelen heb ik mij
ingeschreven in een invallerspool en
voor je het weet sta je weer 2 dagen
voor de klas.
Ik geniet van de spontaniteit en
onbevangenheid van de kleuters en
probeer ze een rijke en veilige
leeromgeving te bieden.
Mijn hobby’s zijn: muziek, zeilen,
schilderen en het schrijven van een
kinderboek.
Het is een boek met verhaaltjes en
tekeningen voor kinderen van 3 tot 6
jaar waarin ze tevens leren hoe ze op
een gezellige manier met elkaar om
kunnen gaan.
De planning is dat het boek in
december uit komt.
Wordt vervolgd!
Lego mindstorms
Lego mindstorms, aangeschaft met
het geld van de Bavomarkt, is
binnen.
Wij gaan ermee bouwen,
programmeren, ontdekken hoe het
werkt. Wij zijn er heel blij mee,
dank aan jullie en de OR in het
bijzonder!

Bavobericht
De laatste vrijdag van de maand komt het Bavobericht uit. Als school staan wij
niet stil dus er valt altijd het een en ander te melden. Wij proberen dit kort en
bondig te doen. Heeft u aanvullingen, opmerkingen, een kritische noot… deze
zijn van harte welkom. U kunt hiervoor terecht bij Anke van Riel of deze mailen
naar a.vanriel@st-bavoschool.nl
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