Bavobericht
Fijne Paasdagen
Gisteren hebben wij samen op school ontbeten, gevierd en gelopen. Het was
mooi om te zien dat de kinderen met heel veel energie hebben gelopen voor de
kinderen van de voedselbank. In het volgende Bavobericht leest u de opbrengst.
Dank aan de OR, alle ouders en supporters die dit weer mogelijk hebben
gemaakt.
Vacature bovenbouwleerkracht
M aroeska van Gellekom, de leerkracht van groep 8, is vanaf 1 maart gestopt met
werken op de St. Bavo. Paul Lancee vervangt haar vanaf november en blijft tot
het einde van het schooljaar. Hier zijn wij blij mee. Voor volgend schooljaar zijn
wij op zoek naar een nieuwe leerkracht op de St. Bavoschool. Deze p rocedure
gaan wij nu al starten en wij willen hierbij uw hulp vragen.
Wil u de vacature ook verspreiden in uw netwerk? http://www.stbavvoschool.nl/vacature-leerkracht-1fte/ Voor de volledigheid; kandidaten
binnen Kalisto hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang op kandidaten buiten
Kalisto.
Nieuwe MR lid
Cindy Hogenbijl is vanaf volgend schooljaar lid van de M R. De verkiezing heeft
dit uitgewezen. Wij heten haar van harte welkom in de M R! Iris M eijerink zal
aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen.
De laatste M R notulen vindt u op: http://www.stbavoschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/notulen-mr/

April 2018

Bijzondere data in april:
01-04-2018
1e Paasdag
02-04-2018
2e Paasdag
09-04-2018
Trefbaltoernooi groep 7 en 8
11-04-2018
Open ochtend voor toekomstige
ouders tussen 9:00 en 11:00 inloop
op de St. Bavo en de andere
Harmelense basisscholen
12-04-2018
Verkeersexamen groep 7
17-04-2018
Citotoets groep 8
18-04-2018
Citotoets groep 8

Boekpromotieproject
Dank aan alle kinderen die een ‘werkstuk’ hebben ingeleverd voor het
boekpromotieproject. Alle kinderen van de school hebben de werkstukken de
afgelopen weken kunnen bewonderen op het toneel in de aula en woensdag
hebben wij de prijzen uitgereikt. M erel en Kaat uit groep 7 en Gabriëlla uit
groep 4 hebben een boekenbon gewonnen. Iedereen is beloond met een
certificaat en medaille. Blijf vooral lekker lezen dan is er de volgende keer weer
een boek te promoten.

19-04-2018
Citotoets groep 8

Actief leren
Afgelopen dinsdag was er een audit. Dit betekent dat 6 directieleden van andere
Kalistoscholen gesprekken hebben gevoerd op de Bavo met ouders, kinderen en
teamleden. Ook zijn zij de verschillende groepen in geweest om te observeren.
De vraag aan de auditcommissie was: in hoeverre zie je ‘actief leren’ terug op
de St. Bavo? Actief in de zin dat je op verschillende manieren leert. Door te
doen, te onderzoeken, samen te werken, maar ook actief in de zin dat je zelf
tot denken wordt aangezet. Op school vinden we het belangrijk dat de
leerkracht de juiste vragen stelt om het actief leren te beïnvloeden. Voor deze
vragen gebruiken wij de taxonomie van Bloom als onderlegger. Als je zelf leert
denken (niet alleen over een antwoord, maar ook over een proces) dan ben je
beter in staat keuzes te maken, zaken in context te plaatsen, eigenaar te zijn
over je eigen leren. Dit is een proces waarbij de leerkracht afwisselend een
coachende, begeleidende en sturende rol heeft. In een volgend Bavobericht zal
ik u berichten over de rapportage van de auditcommissie.

24-04-2018
Schoolfotograaf

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

20-04-2018
M eester en juffendag
23-04-2018
Schoolfotograaf

25-04-2018
Kijkavond van 18:30 – 19:30 tijdens
deze avond mag uw kind u
rondleiden in de klas en het eigen
werk laten zien.
27-04-2018
Koningsdag en start meivakantie t/m
13 mei.
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Communicatie
Niet iedereen is blij met de links in het Bavobericht. Ook niet iedereen was blij
met de losse bijlagen zoals het voorheen werkte. Communicatie is van belang en
de manier waarop u dit bereikt dus ook. Wij realiseren ons dat iedereen
tevreden stellen een utopie is, al willen wij hier wel naar streven. Volgend
schooljaar willen wij gaan kijken naar het gebruik van een social school app
waardoor het vinden en terugvinden van informatie makkelijker wordt. Voor nu
geldt dat wij blijven werken met links, maar zullen zorgen dat u d.m.v. de link
meteen op de juiste pagina komt (en dus niet hoeft door te klikken). Levert dit
toch problemen op, meldt dit dan bij info@st-bavoschool.nl
Tevredenheidsmeting
In de komende week krijgt u een mail met de vraag om over een aantal zaken
uw tevredenheid aan te geven. Wij nemen de uitkomsten hiervan mee in een
evaluatievergadering met het team op 25 april. Dit heeft tot doel het onderwijs
op de Bavo verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij rekenen op uw
medewerking.
Juffen en meesterdag op 20 april
Zoals in het Bavobericht vermeld, vieren wij op 20 april de juffen- en
meesterdag. Wij hebben gevraagd om u op te geven voor het verzorgen van/
helpen bij een workshop. Wij hebben al een mooi aanbod, waarvoor dank!
Het zou mooi zijn als er nog een aantal ouders willen helpen , dus maken wij de
dag concreter. Als u wilt/kunt helpen, geef u dan op bij de leerkracht van uw
kind.
Groep 1 t/m 4: van 12:30 – 14:00 uur hulp gevraagd bij het doen van
spelletjes/techniekkisten /iets creatiefs.
Groep 5 t/m 8: workshopronde 1 - 9:00 – 10:00 uur,
workshopronde 2 - 10:30 – 11:30 uur.
Fijn als iemand beide rondes kan, maar met de begeleiding bij 1 ronde zijn wij
ook al heel blij. Geef u op bij de leerkracht van uw kind en overleg samen even
waar u bij kunt helpen. Denkt u aan schaken, programmeren, haken/breien,
fotograferen, begeleiden van proefjes, sport op het plein, etc.
Wij zijn ook nog specifiek op zoek naar ouders die aan de slag willen met lego
mindstorms (combi van lego en programmeren). Er is een mogelijkheid om dit
vooraf uit te proberen.
Voor groep 5 t/m 8 is er in de middag een talentenshow. De leerkrachten zullen
de kinderen hierover informeren.

De toppers die mee hebben gedaan
met de boekpromtiewedstrijd.

Actief rekenen op de Grote
Rekendag met als onderwerp de
school als pakhuis.

Op veel scholen wordt deze dag de verjaardag van de Koning gevierd en wij
vieren de verjaardag van de juffen en meesters. Iedereen die het leuk vindt ,
mag in het oranje, rood/ wit/ blauw, als koning of koningin naar school komen.
Via de weekbrief zult u verder geïnformeerd worden over deze dag.
Parkeren Woonzorgcentrum huize Gaza
Afgelopen week was de Dorpsstraat open gebroken. M ogelijk hierdoor zijn er ook
meer auto’s bij Gaza geparkeerd. Aan iedereen het verzoek om de auto niet
te parkeren op de parkeerplaatsen van de medewerkers. Zij starten vaak ook
om 8:30 uur en zij kunnen hun auto niet altijd kwijt, omdat er nietmedewerkers geparkeerd staan.
Schoolfotograaf
http://www.st-bavoschool.nl/schoolfotograaf-2018/
Op dinsdag 24 april en woensdag 25 april komt de fotograaf op school. Alle
leerlingen krijgen na ongeveer een week een briefje met daarop een
persoonlijke code mee naar huis. Deze code geeft toegang tot de foto’s die van
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uw kind(eren) zijn gemaakt. Er worden alleen foto’s afgedrukt die u besteld
heeft. De foto’s worden rechtstreeks naar uw huisadres gestuurd.
Naast individuele foto’s van de kinderen en de groepsfoto’s, bieden wij u ook de
mogelijkheid voor broertjes en zusjes die op school zitten om samen op de foto
te gaan.
Dit jaar is er de mogelijkheid om de broertjes/zusjes die nog niet op of al van
school zijn samen te laten fotograferen. Dit zal na schooltijd gebe uren. U kunt
hiervoor zelf een dag opgeven, maar niet zelf het tijdstip bepalen. In de bijlage
vindt u een formulier waarop u kunt aangeven dat u hiervan gebruik wilt maken.
U kunt zich ook opgeven via de mail t.knijff@st-bavoschool.nl
Uiterlijk inleveren voor maandag 16 april in de blauwe brievenbus (ingang gr . 5)
of via de mail.
In de week voor dinsdag 24 april krijgt u via Klasbord een schema op welke dag
de kinderen worden gefotografeerd, zodat u reken ing kunt houden met de
kleding. http://www.st-bavoschool.nl/schoolfotograaf-2018/
Voor als het lezen niet vanzelf gaat

Er is een website met heel veel informatie: www. makkelijklezenplein.nl
Ga ook eens naar het Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheek.
Daar hebben ze heel veel: leuke leesboeken op leeftijdsniveau, luisterboeken en
nog veel meer.
Plein en het stallen van fietsen
Inmiddels is er een mooie ‘groene’ strook langs het plein ontstaan waarop de
kinderen, zodra het weer droger wordt, heerlijk kunnen spelen. Er wordt hier
ook nog een speeltoestel op geplaatst, gekozen door de kinderen. Vangwege de
levertijd, zal dit spelelement net voor of na de zomervakantie geplaatst worden.
Inmiddels weten we met zekerheid dat in de meivakantie het gehele schoolplein
opnieuw wordt bestraat. We proberen het zo te plannen met betrokkenen, dat
ook de werkzaamheden van het amfitheater dat gerealiseerd gaat worden -bij
de boom tussen dorpshuis en school- hierop aansluiten.

Welkom Laura

Er was onduidelijkheid over het stallen van de fietsen dus daarom hierover een
bericht. Alle fietsen staan in het fietsenrek. Fietsen met een krat mogen ook bij
het voetbalveld. M ocht de fiets niet stabiel staan bij het voetbalveld, dan kan er
ook gekozen worden om de fiets met krat in het fietsenrek te zetten.
Je loopt met de fiets op het plein is ook een afspraak voor de veiligheid van alle
kinderen. Fijn dat dit heel goed gaat, laten wij dat volhouden.
Actief leren en het gebouw – herhaling bericht
Onderstaand bericht stond in het vorige Bavobericht. Wij verwachten voor
de meivakantie helder te hebben wat wij wel of niet aan gaan passen in/
aan het gebouw en zullen dit dan met u delen.
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
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.
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Laura Jacobs is in maart gestart op
de Bavo in groep 1/2c. M ariska is met
verlof gegaan en Laura vervangt
haar. Wij wensen Laura samen met
de kinderen en ouders een mooie en
leerzame tijd op de St. Bavo
Vastendoosjes
De doosjes kunnen met Pasen, in de
kerk, worden ingeleverd.
Summerschool
Voor W&T onderwijs worden wij
ondersteund door de Universiteit
Utrecht. Zij bieden ook Summer
schools aan. M ogelijk interessant?
https://www.uu.nl/onderwijs/summ
erschool-junior
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De kerndoelen die voor het basisonderwijs zijn vastgelegd en actief leren, zijn
hierbij het uitgangspunt.
Om dit verder te kunnen ontwikkelen, zien we mogelijkheden 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
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