Bavobericht

november

Kijkmomenten
In de 2 weken voor de herfstvakantie waren er veel ouders in de school te vinden
om een kijkje te nemen in de groep. Dank voor jullie reacties en het invullen van
de evaluaties. De reacties waren veelal positief en dat is fijn om te horen. Naast
het genieten van de tops gaan wij uiteraard ook met de tips aan de slag. In het
voorjaar nodigen wij u graag weer uit voor een kijkmoment onder schooltijd.

Interreligieuze lesweken
De komende 2 weken besteden wij aandacht aan de wereldgodsdiensten. De
interreligieuze lesweken staan jaarlijks op ons programma. Ieder jaar staat er
voor de kinderen een andere godsdienst centraal. Bij de groepen 1 t/m 4 blijven
we nog dicht bij de leefwereld van het kind, deze jaren staat het Christendom
centraal. Door de 8 jaren heen staat naast het Christendom in de hogere groepen
ook het Jodendom, Hindoeïsme en de Islam centraal. Ook dit doen wij op een
onderzoekende en ontwerpende manier; Naast informatieoverdracht gaan de
kinderen ook zelf bedenken wat ze nog meer willen weten door bv het stellen
van een onderzoeksvraag. Tijdens de kijkavond zult u hier vast dingen van terug
zien in de klas. Ook kunt u dan een kijkje nemen op het podium in de hal.

Kijkavond
In het bijzonder voor de nieuwe ouders brengen wij graag onder de aandacht wat
de kijkavond op 6 november inhoudt. Tijdens deze avond bent u samen met uw
kind van harte welkom in de klas. De leerkrachten zijn deze avond ook
aanwezig, maar het is de bedoeling dat uw kind u een rondleiding geeft. Uw kind
kan zijn/ haar eigen werk laten zien evenals materialen die in de klas gebruikt
worden en vertellen over wat er aan de wanden hangt. Kortom u krijgt een beeld
van wat uw kind allemaal leert. Wij hopen u allemaal te zien op 6 november
tussen 18:30 en 19:30 uur.

Bijzondere data november:

30-10-2017
Start leskisten interreligieus
onderwijs
Voorlichtingsavond groep 8 (ouders,
verzorgers hebben hier brief over
gehad)
1-11-2017
OR vergadering
3-11-2017
Groep ½ krijgen briefjes mee voor de
indrukgesprekken
6-11-2017
18:30 – 19:30 kijkavond
19:45 – 20:15 voorlichtingsavond VO
groep 6/7
07-11-2017
MR vergadering samen met de MR van
de Notenbalk
08-11-2017 en 09-11-2017
Directie 2–daagse met alle Kalisto
scholen (Wilma en Anke afwezig)
9-11-2017
Techniek dag groep 7 en 8
10-11-2017
Afsluiten interreligieuze lesweken

Observaties W&T
Zoals u weet zijn wij als team ons steeds verder aan het bekwamen in het
aanbieden van onderzoekend en ontwerpend leren aan de kinderen. Boeiend
onderwijs en het vergroten van eigenaarschap, in een context van structuur en
heldere verwachtingen, is wat wij de kinderen hiermee willen bieden. Ook wij
willen ons steeds verder ontwikkelen. Om deze reden worden er de komende 2
weken observaties gedaan in alle groepen door onze begeleider van de
Universiteit Utrecht. De feedback op deze bezoeken en de ontwikkelpunten die
hier uitkomen voor de school, staan centraal tijdens de studiemiddag van
dinsdag 28 november.
13-11-2017
Voorlopige adviesgesprekken
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Remwegdemonstratie
Het is korte termijn maar aanstaande maandag is een remwegdemonstratie
gepland. Zie voor meer info de website van de Bavo http://www.stbavoschool.nl/remwegdemonstratie/ Wanneer u hier met uw kind naar toe wil,
dan mag uw kind om 14:00 uur weg van school. Dit dan uiteraard wel melden bij
de leerkracht.

Carnaval
Woensdag 11 oktober is de Carnavalscommissie alle klassen langs geweest om
aan de kinderen te vragen of zij een top 3 wilden maken voor de onderwerpen
van de carnavalswagens.
Hier is goed gehoor aan gegeven. We hebben ontzettend veel gevarieerde en
leuke ideeën gekregen van de kinderen.
De commissie is inmiddels bij elkaar geweest om hierover te brainstormen en er
zijn twee leuke onderwerpen gekozen:

Schaatsen voor groep 7 en 8 kan niet
doorgaan op deze dag. Nieuwe datum
volgt.
14-11-2017
Fietsverlichting controle groep 7 en 8
16-11-2017
Voorlopige adviesgesprekken
21-11-2017
Indrukgesprekken groep 1/2
Leerlingenraad
GMR vergadering
23-11-2017
Indrukgesprekken groep 1/2
25-11-2017 (zaterdag)
Heilig Vormsel 16:00 St. Bavokerk
28-11-2017
Studiemiddag – kinderen om 12:00
uur uit.

Onderbouw:
TOY STORY

Anna Visser
Romy Broekhuizen
Daan de Jong
Fieke van Dijk

Bovenbouw:
Emoji /disco

Goede doel
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We hopen met deze onderwerpen weer 2 mooie wagens te kunnen bouwen.
Binnenkort ontvangen de kinderen verdere informatie en het formulier om zich
op te kunnen geven.

Groeten namens de Carnavalscommissie,
Harmen van Vilsteren, Judith Kerste, Jim Uitendaal, Denny van Jaarsveld, Edwin
Gresnigt, Boy Suister, Iwan Schuilenburg, Joost van Engelen, Patricia ter Horst,
Toos van Soest, Barbara Klever en Lonneke de wit.

Dankjewel jarigen. Er is deze maand
25,50 euro gespaard voor Stichting
Hartekind.
Het geld dat uitgespaard wordt aan
traktaties voor de leerkrachten,
sparen wij voor deze Stichting.
De kinderen mogen als ze jarig zijn
een vrijwillige bijdrage bij Trudie in
de Goede Doelen bus doen.

Voorleeswedstrijd
Wij hadden fantastische kandidaten uit groep 7 en 8. Een deskundige jury heeft
uit deze kandidaten Kaat Vergnes uitgeroepen tot winnaar van de
voorleeswedstrijd 17/18. Van harte gefeliciteerd!

Lichtbrigade
Veilig Verkeer Nederland (afdeling Harmelen) gaat de fietsverlichting weer
controleren.
De wintertijd gaat weer in en het wordt ’s avonds snel donker. Voor de veiligheid
van de kinderen en die van de andere weggebruikers is het belangrijk dat de
kinderen goede verlichting op hun fiets hebben.
Zo kunnen zij goed zichtbaar op hun fiets naar bijv. de bibliotheek of de
sportvelden. De verlichting en ook de reflectoren worden gecontroleerd aan de
hand van een controlekaart.
Dinsdagmorgen 14 november mogen de kinderen van groep 7 en 8 hun fiets
aanbieden voor de controle.
Het moto is: ‘Ik val op in Harmelen’ Want: Daar kun je mee thuiskomen.

Leerlingenraad
Er is weer een vergadering geweest van de leerlingenraad. De notulen vindt u op
onze site: http://www.st-bavoschool.nl/leerlingen/leerlingenraad/

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

Schoollaan 6, 3481 GH HARMELEN t 0348 441 326 i www.st-bavoschool.nl

Pagina 3

Schoollaan 6, 3481 GH HARMELEN t 0348 441 326 i www.st-bavoschool.nl

Pagina 4

