Bavobericht
Vakantie en boekpromotieproject
Sommige van u zijn misschien al onderweg naar een ski-oord. Anderen lekker
thuis of aan het werk. Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
Vrijdag na de vakantie staat van 8:30 tot 9:00 uur de koffie/ thee voor u klaar in
de teamkamer.
Vakantie is vaak ook een mooi moment voor het lezen van een boek. Of een
mooi moment om extra tijd te nemen om voor te lezen. Leesplezier is een
belangrijke succesfactor voor de leesvaardigheid, leesbegrip en het vergroten
van de woordenschat. Wij willen dit plezier als leerkrachten overbrengen naar
de kinderen. Wij lezen onder andere voor in de klas, halen samen boeken uit de
bibliotheek.
Kinderen kunnen het leesplezier ook heel goed aan elkaar overbrengen.
Wij willen dan ook alle kinderen vragen om een favoriet boek te promoten aan
de andere kinderen.
Dit kan op een creatieve manier bijvoorbeeld door een mindmap te maken,
knutselwerk, fotocollage, tekening of … ben creatief.
Vanaf woensdag 14 maart worden de ‘boekpromoties’ tentoongesteld op het
podium. Een jury zal op donderdag 22 maart een winnaar kiezen uit groep 1 t/m
4 en 5 t/m 8. Al is meedoen natuurlijk belangrijker dan winnen….
Schoolplein
In het vorige Bavobericht heeft u kunnen lezen over de aanpak van het plein.
Inmiddels is zichtbaar dat hier hard aan wordt gewerkt. Naast het feit dat
onderhoud aan het plein hard nodig is, biedt het ons kansen om het plein aan te
passen aan speelbehoeften van de kinderen. Dit willen wij doen door een
omgeving te creëren waarbij naast een harde ondergrond, waar ruimte is voor
sport en spel, ook ‘groen’ aanwezig is waar de kinderen kunnen ontdekken,
onderzoeken, struinen. We zullen hierbij aansluiten op de uitstraling van het
dorpshuis, waarbij aan de Bavozijde het plein de kinderen uitnodigt tot actief
spelen en er ruimte is voor rustige ontspanning.
De kinderen hebben over het plein meegedacht. Via de leerlingenraad is de wens
binnen gekomen dat de kinderen behoefte hebben aan een ‘wiebel’
speeltoestel. Kinderen van groep 8 zijn op onderzoek uitgegaan. Wat voor
‘wiebel’ speeltoestellen zijn er? Wat zijn de mogelijkheden daarvoor op de
groenstrook die vrijkomt? Welke wettelijke eisen zijn er m.b.t. valruimte ? Door
de kinderen zijn contacten gelegd met de gemeente en zijn er offertes
opgevraagd. Een mooi en leerzaam project waarin de kinderen met directie
hebben samengewerkt, met straks een zichtbaar resultaat.
Eerder heeft u kunnen lezen dat de boom die dich t bij de gevel van groep 5
staat, wordt verwijderd. Dit zal gaan plaatsvinden op woensdag 7 maart, waarbij
de kinderen betrokken worden in het waarom en hoe verwijderen van een boom.
In eerste instantie zal er een lage stam blijven staan, die wordt verwijd erd op
het moment dat het plein opnieuw betegeld wordt (mei- of zomervakantie.)
Actief leren
Net als het schoolplein, is ook het gebouw inmiddels 40 jaar oud. Achter de
schermen wordt volop nagedacht over het gebouw. Onze onderwijskundige visie
is in de loop der tijd veranderd. 40 jaar geleden werd er op de Bavo volledig
klassikaal lesgegeven en hoofdzakelijk geleerd vanuit een boek om aan de
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Bijzondere data in maart:
26-02-2018 t/m 04-03-2018
Voorjaarsvakantie
Week van 05-03-2018
Hoofdluiscontrole
08-03-2018
M R vergadering
09-03-2018
Koffiemoment ouders/ verzorgers in
de teamkamer
16-03-2018
Spelletjesmoment kleuters
21-03-2018
OR vergadering
23-03-2018
Leerlingenraad
29-03-2018
Paasviering en sponsorloop in de
middag
30-03-2018
Goede vrijdag, alle kinderen vrij

Anouk Wassenaar
Art de Krev
Lotte van Assem
Leerlingenraad
De laatste notulen van de
leerlingenraad zijn te vinden op:
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kerndoelen te voldoen. 40 jaar later zijn de huidige kerndoelen nog steeds
uitgangspunt, maar we hebben een duidelijke visie op de manier waarop we dat
doen. Er zijn verschillende zaken die onze visie vormen:
 Wat de kinderen van nu nodig hebben in de maatschappij waarin ze
opgroeien
 Wat de kinderen nodig hebben in relatie tot de arbeidsmarkt waar zij
straks in terecht gaan komen
 Aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben, versus uitgaan van wat de
lesmethode aangeeft.
De kerndoelen die voor het basisonderwijs zijn vastgelegd en actief leren, zijn
hierbij het uitgangspunt.
Om dit verder te kunnen ontwikkelen, zien we mo gelijkheden in bouwkundige
aanpassingen in het gebouw. Inmiddels zijn hier verschillende plannen voor en
zal in maart de knoop worden doorgehakt welk plan het gaat worden. Het ene
plan is groter, dan het andere plan. Eén en ander is afhankelijk van
bouwkundige en financiële haalbaarheid.
Het streven is om in de zomervakantie de verbouwingswerkzaamheden te laten
plaatsvinden. We kunnen nog denkkracht gebruiken van een interieurarchitect.
Als dit binnen uw vakgebied/specialisme valt en u zou hierin mee willen werken,
wilt u dan contact opnemen met directie van de school? a.vanriel@stbavoschool.nl of vissenberg@kalisto-basisonderwijs.nl
IPC
Wij zijn vandaag met het team tijdens de studiedag aan de slag gegaan met IPC.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Wij kiezen
voor een geïntegreerde methode. Dus niet meer apart aardrijkskunde, biologie
en geschiedenis maar vanuit een thema werken aan al deze vakge bieden. De
komende 6 weken gaan wij IPC uitproberen in de groepen 1 t/m 8.

http://www.stbavoschool.nl/leerlingen/leerlingenr
aad/

Goede doel; Stichting Hartekind
Als iemand jarig is vragen wij in
plaats van een traktatie aan de
leerkrachten, een donatie voor het
goede doel.
Dit schooljaar is het goede doel
Stichting Hartekind.
Tot nu toe is de totale opbrengst
73,65 euro.
Dank voor alle donaties!

IPC is een curriculum waarin leren centraal staat. Dit wordt gedaan vanuit de
overtuiging dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle
lessen. IPC werkt vanuit thema’s waarin vakken niet op zichzelf staan, maar met
elkaar zijn verbonden. Kinderen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen
actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit versschillende
invalshoeken.
Dit gebeurt per thema vanuit een vaste structuur. De kinderen worden
geënthousiasmeerd voor een thema. Er wordt gekeken wat de kinderen al weten
(kennisoogst) en vanuit daar worden de doelen vastgesteld. Vervolgens worden
er activiteiten aan de doelen gekoppeld. Er wordt gewerkt aan kennis-, inzichten vaardigheidsdoelen. M et de kinderen wordt steeds op deze doelen
geëvalueerd.
Waar het ondersteunend is aan het leren werken groepen ook samen. De
thema’s waar wij mee aan de slag gaan zijn:
Groep 1/ 2: Bouwen
Groep 3 t/m 5: Speelgoed
Groep 6 t/m 8: Nederland waterland
In de weekbrief van uw kind wordt u hier nader , over geïnformeerd.

Sponsorloop Pasen
Ieder jaar is er op de
donderdagmiddag voor Pasen een
sponsorloop. Dit jaar is het goede
doel:
Kindervoedselbank Woerden
De kinderen hebben o.l.v. de
leerlingenraad deze keuze gemaakt.
M eer info volgt na de
voorjaarsvakantie

Ouders gevraagd voor audit op 27 maart
Binnen Kalisto, de Stichting waar ook de Bavo onder valt, gaan wij audits
uitvoeren. Dit betekent dat directieleden aan de hand van een kijkvraag bij
andere scholen op bezoek gaan. Dinsdag 27 maart komt het auditteam bij de
Bavo op bezoek.
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Wij willen graag onderzocht hebben in hoeverre de manier van het stellen van
vragen, door de leerkrachten aan de kinderen, zorgt voor een actieve
leerhouding bij de kinderen.
In hoeverre zie je dit terug in de school en ervaar je dit in de gesprekken met de
betrokkenen? De betrokkenen zijn natuurlijk de kinderen, de leerkrachten maar
ook de ouders.
Wij zijn op zoek naar een aantal ouders die op dinsdag 27 maart van 8:30 tot
9:00 met de auditcommissie in gesprek willen gaan. Wilt u hieraan deelnemen
mailt u dan naar a.vanriel@st-bavoschool.nl
Juffen en meesterdag ipv Koningsdag op 20 april
Wij vieren op vrijdag 20 april (anders dan vermeld in de jaarkalender) de
verjaardag van de juffen en meesters. Wij willen vragen of er op deze dag
ouders willen helpen door het geven van een workshop of het begeleiden van
een activiteit. Waar blinkt u in uit/ waar wordt u blij van en kunnen de kinderen
ook van genieten? Bijvoorbeeld een workshop fotograferen, koken, schaken,
bouwen met lego of kapla, gezelschapsspelletjes doen, kaarten maken, iets in
het technieklokaal, werken met techniekdozen.
Als u mee wil helpen wilt u dan (uiterlijk 21 maart) een mail sturen naar
info@st-bavoschool.nl. Wilt u hierin vermelden wat u wil doen en eventueel met
wie. Het kan ook zijn dat u wel wilt helpen maar nog geen idee heeft wat u zou
kunnen doen. Vermeld dit dan, er zijn vast workshops waar bij u kunt helpen.

Er wordt hard gewerkt aan het plein
en onder andere het verkleinen van
de zandbak.

Op 20 april wordt op basisscholen ook Koningsdag gevierd. Wij do en hier om het
jaar aan mee. Dat was vorig jaar en dit jaar vieren wij op deze dag de juffen- en
meesterdag.

Wegbrengen van de kinderen
M isschien heeft u al gezien dat er in de hal geschoven is met meubels. Dit
hebben wij gedaan om meer leerplekken te creëren zodat kinderen hier meer
ruimte en meer keuze in hebben. Wij hebben ook de kapstokken van groep 4 en
5 (weer) verplaatst. Deze staan nu in de buurt van de lokalen van groep 3 t/m 5.
Ouders lopen in principe niet meer mee naar binnen. Dit gebeurt toch nog vrij
vaak. Als er een bijzondere reden of afspraak voor is dan is dit prima, maar
anders willen wij u echt vragen om niet mee naar binnen te lopen.
Als er broertjes of zusjes zijn uit groep ½ dan willen wij vragen om die via de
kleuteringang weg te brengen.
Het klinkt misschien heel onvriendelijk maar wij doen dit om ’s ochtends de
aandacht aan de kinderen te kunnen geven en de kinderen de mogelijkheid te
geven om rustig binnen te komen.
Na schooltijd bent u van harte welkom om even met uw kind mee de klas in te
lopen.
Vastendoosje – opbrengst
De vastentijd is begonnen, de 40 dagen voor Pasen. We denken na over ons
eigen leven én dat van anderen. De kinderen zijn op verschillende manie ren in
hun klas hiermee bezig. De kinderen hebben deze week het vastendoosje mee
gekregen. De doosjes kunnen aan het einde van de vastentijd, met Pasen, in de
kerk worden ingeleverd.

Tijdens de studiedag is door een
aantal kinderen de lunch verzorgd.
Inclusief het traject van recepten
uitzoeken, budget bepalen, prijzen
vergelijken, het klaar maken en
serveren. Wij hebben genoten!

Het goede doel van de komende vastenactieperiode van de Bavokerk is het
project ‘Onderwijs voor kinderen in Cambodja’. Dit project zal de kinderen in
Cambodja voorzien van kwalitatief goed onderwijs en hiermee voorbereiden op
hun volgende levensfase. De kinderen die worden ondersteund zijn allen
afkomstig uit het dorp Andong, een sloppenwijk. Dit dorp is opgericht nadat de
regering de families verdreef uit hun huizen in het centrum van Phnom Penh.
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Naast de actie met de vastendoosjes kunt u dit project ook steunen door gebruik
te maken van de ‘doneer-knop’ van de flessenautomaat bij de Plus, dit kan
gedurende de maand maart.
Medezeggenschapsraad
Dank voor alle mensen die een stem hebben uitgebracht. Meteen na de vakantie
zullen de stemmen door de M R leden en de kandidaten geteld worden en zal het
nieuwe M R lid bekend gemaakt worden.
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