Bavobericht

Juni 2018

Communicatie en informeren
Communicatie is belangrijk en blijft ook voor de St. Bavo altijd een punt van
aandacht. In het afgelopen jaar is er veel gewerkt met links naar de website.
Op deze manier blijft het Bavobericht korter en kan de informatie altijd
nagelezen worden op de site. De een vindt dit prettig, de ander niet. Volgend
schooljaar willen wij de communicatie verbeteren door (vanaf de 2e helft van
het schooljaar) te gaan werken met een social school app (www.socialschools.nl)
Voor nu geldt dat alle informatie terug te vinden is op de site onder het kopje
nieuws. Hier kunt u dus ook de informatie terug lezen over de Bavomarkt,
schoolreis, sporttoernooien. Kijk op: https://www.st-bavoschool.nl/nieuws/
Vragen of opmerkingen kunt u richten aan Anke van Riel a.vanriel@stbavoschool.nl
Eerste Heilige Communie
Wij wensen alle kinderen die zondag de Eerste Communie gaan doen een
bijzondere dag! Iedereen is welkom om mee te vieren in de Bavokerk (10:00 uur)
Groepsbezetting
Wij willen graag de groepsbezetting voor volgend schooljaar bekend maken.
Deze is nagenoeg gelijk als dit schooljaar. Wij heten Ingrid en Chantal welkom in
de bovenbouw. Zij stellen zich hieronder aan u voor.
Lotte de Jonge, leerkracht in groep 7, werkt tot en met het einde van het
schooljaar op de Bavo. Daarna gaat zij zich volledig richten op haar eigen
bedrijf. Zij staat dus niet in de formatie voor komend schooljaar.
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Bijzondere data in juni:
03-06-2018
Eerste Heilige Communie St Bavokerk
om 10:00 uur
06-06-2018
Studiemiddag kinderen om 12:00 uur
uit
08-06-2018
Bavomarkt van 16:00 tot 19:00 uur
13-06-2018
Kleuterfeest groep ½ en schoolreis
groep 3 t/m 8
21-06-2018
MR vergadering
27-06-2018
OR vergadering
29-06-2018
2e rapport mee naar huis

In juni stromen er geen kinderen
meer in, in de groepen ½.

De kinderen zullen aan het einde van het schooljaar tijdens een wisselmoment
kennismaken met de nieuwe leerkrachten.
Zoals het er nu uitziet zullen wij in iedere groep ook een student van de Pabo of
onderwijsassistent stagiaire welkom heten. De Marnix academie zal de plaatsing
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in juni bekend maken. Wij zullen u hier in het volgende Bavobericht over
informeren.
Ook de Bavo krijgt extra financiën om de werkdruk te verminderen. Wij willen
dit grotendeels inzetten voor extra ondersteuning in de groepen. Zodat wij nog
beter kunnen afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften. Er ligt
hiervoor een plan ter goedkeuring bij het bestuur van Kalisto. Zodra dit is
goedgekeurd, maken wij dit concreet en zullen wij u hierover informeren.
Even voorstellen
Wij zijn blij u mee te kunnen delen dat wij vanaf 1 augustus 2 nieuwe collega’s
hebben; Ingrid Schwier en Chantal Klerks. Na een zorgvuldige procedure heten
wij Chantal en Ingrid vol vertrouwen van harte welkom op de St. Bavoschool.

Deze week stond in het teken van
de avond4daagse. Wij zijn trots op
alle kinderen die hier weer aan
hebben deelgenomen. Dank aan
alle ouders voor het meelopen en
met name dank aan de OR voor de
organisatie!

U kunt tijdens de Bavomarkt tussen 16:00 en 17:00 kennismaken met Chantal en
Ingrid. Zij zijn samen met Mandy en Anke te vinden op het schoolplein in de
buurt van de tafeltennistafel (bij het spel ‘sumo worstelen’ en ‘mikado’).
Zij stellen zich hieronder alvast aan u voor:
Chantal Klerks
Mijn naam is Chantal Klerks en ik kom uit Houten. Komend schooljaar zal ik
aan de slag gaan in groep 7 en 8. Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag ben ik te vinden in en rondom de school. Ik vind het belangrijk om
als leerkracht het beste in ieder kind naar boven te halen. Door met
kinderen in gesprek te gaan over hun talenten en doelen, bereiken we samen
nieuwe leermomenten. In mijn vrije tijd sport ik graag. Vooral tennis vind ik
leuk om te doen. En als ik dan nog tijd over heb, ga ik graag naar de film,
het theater of een lekker hapje eten. Ik heb veel zin in komend schooljaar
en samen met Mandy en Ingrid ga ik er een fijn en goed jaar van maken voor
de kinderen en ouders.

Chantal Klerks

Ingrid Schwier
Graag stel ik mij voor. Mijn naam is Ingrid Schwier, 39 jaar en ik woon met
mijn man en kinderen in Woerden. Een heerlijke stek met water voor de
deur en waar wij genieten van rust, ruimte en de gezelligheid van het nabije
centrum.
In het aankomende schooljaar ga ik met veel plezier en enthousiasme met
mijn duo collega Chantal groep 8 les geven. Graag wil ik alle leerlingen zo
goed mogelijk begeleiden naar het juiste vervolgonderwijs. Groep 8 is een
mooi en bijzonder jaar. De basisschool periode afsluiten en de grote stap
nemen naar het Voortgezet Onderwijs!
De afgelopen 17 jaar heb ik met veel plezier op basisschool De Regenboog in
Woerden gewerkt. De ervaring vanuit de groepen 3 t/m 7 neem ik graag mee
naar de St Bavo. Met veel energie en leuke uitdagingen kijk ik uit naar het
nieuwe schooljaar!
Ik zal aanwezig zijn bij de Bavomarkt en ik hoop u daar te ontmoeten. Tot
dan!

Ontwikkelingen op de Bavo
In de vorige 3 Bavoberichten heeft u kunnen lezen dat wij aan het onderzoeken
zijn hoe en met welke middelen wij het gebouw van de St. Bavo toekomstproof
kunnen maken. Dit doen wij samen met KMN en het dorpshuis. De samenwerking
is ondertussen al een tijd een feit. De laatste punten worden op de i gezet om
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Op dit moment worden de laatste
formulieren m.b.t. de nieuwe wet
voor de privacy ingeleverd. Pas als
alle formulieren zijn ingeleverd en
verwerkt zullen wij weer foto’s
plaatsen in het Bavobericht.
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dit verder in de praktijk uit te bouwen, maar wij kunnen u alvast meer
vertellen.
Vanaf volgend schooljaar zal een peutergroep zich huisvesten in de kleutergang
van de St. Bavoschool. Op de plek waar op dit moment nog 2 kantoren zijn (IBRT ruimte). In de zomervakantie wordt dit verbouwd en ingericht voor een
peutergroep van maximaal 8 kinderen.
De BSO krijgt een van de ruimtes van groep 3, 4 of 5 als basisplaats. De kinderen
starten hier ’s middags en maken voor de activiteiten ook gebruik van de aula,
gymzaal en de speelplaats.
Overdag wordt dit lokaal mede gebruikt door de kinderen van groep 3 en 4.
Groep 5 en 6 maken gebruik van de lokalen op de 1e verdieping van de Bavo. Dit
betekent dat ook hier een lokaal leeg blijft. Dit lokaal en het leerplein
gebruiken wij als werkplekken voor de kinderen. De basis blijft hun eigen
klaslokaal maar op deze manier is er meer ruimte om actief te leren, maar ook
om een keuze te maken voor een alleen – of samenwerkplek. Wij kunnen zo
beter tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de
kinderen.
U zult zich misschien afvragen waar groep 7 en 8 zich dan gaan huisvesten.
Groep 7 en 8 gaan ook naar de bovenverdieping, maar dan van het dorpshuis.
Ook voor deze groepen geldt dat ze daar gebruik kunnen maken van het
leerplein.
Als school willen wij een lerende organisatie zijn waar er als team met en van
elkaar geleerd wordt. Samen zijn wij verantwoordelijk voor alle kinderen. Om
deze reden vinden wij het belangrijk dat er ook een letterlijke verbinding is
tussen de groepen. Het plan is dan ook om een verbindingsbrug te maken tussen
de bovenverdieping van het dorpshuis en de Bavo. Hiervoor gaat komende week
ligt een vergunningsaanvraag bij naar de gemeente. Wij zullen komende week
een informatieavond organiseren voor de omwonenden om hen te informeren
over de vergunningsaanvraag. Ook u bent hiervoor van harte uitgenodigd, zie
bijlage.
Wij zijn als team erg blij met deze ontwikkeling omdat wij zo nog meer samen
kunnen werken met opvang en dorpshuis. Met als doel verbinding, meer
mogelijkheden om af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften,
doorgaande ontwikkelingslijn en onze visie op actief leren nog meer praktijk te
laten worden.
Ouderraad
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!
De ouderraad heeft vanaf volgend schooljaar
plaats voor vier nieuwe, enthousiaste ouders die
de ouderraad de komende jaren willen versterken.
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste
ouders van leerlingen van de
St. Bavoschool. Wij houden ons bezig met het
(mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Hierbij valt te denken aan het
sinterklaasfeest,
de kerst- en paasviering, carnaval, avond4daagse, Bavomarkt en nog veel meer
leuke activiteiten voor de kinderen. Tevens beheert de OR de jaarlijkse
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ouderbijdrage, deze wordt besteed aan de activiteiten en feesten die wij voor
alle kinderen van school organiseren.
Wat wordt verwacht van een OR lid?
De ouderraad verwacht het volgende van de leden:
Meedoen en meedenken over diverse activiteiten, dit kan zijn; inkopen
doen, versieren van de school, opruimen, inspelen bij spontane acties,
stukjes schrijven voor de nieuwsbrief/website, etc.
Samenwerken met andere OR leden en de coördinator activiteiten van
de St. Bavoschool.
Bereid zijn om tijd en energie in de OR te steken; lid zijn is vrijwillig,
maar niet vrijblijvend.
Aanwezig zijn bij vergaderingen, de OR komt 6 keer per jaar bij elkaar.
De vergaderingen beginnen
om 19.30 uur. Locatie van de vergaderingen is op school in de
lerarenkamer.
Vragen?
Wil je meer informatie over wat de ouderraad doet? Neem dan contact op met
Patricia Borsboom, voorzitter ouderraad St. Bavoschool via mobiel 06 – 1001
5302.
Aanmelden
Ben je enthousiast geworden over het werk dat de ouderraad doet? Dan nodigen
wij jou van harte uit om onderdeel te worden van de OR van de St. Bavoschool,
want wij kunnen jouw hulp heel goed gebruiken!
We zien je mail graag tegemoet via r.borsboom@casema.nl. Alvast heel
hartelijk bedankt!
De Ouderraad
or@st-bavoschool.nl
Rabo fietstocht
Stel u heeft volgende weekend nog geen plannen, dan kan het een mooi en
sportief plan zijn om deel te nemen aan de Rabo fietstocht. Door alleen, samen
of met het gezin te fietsen kunt u door deze prestatie, een bedrag bij elkaar
fietsen voor de Bavo. De opbrengst zullen wij gebruiken voor de inrichting van
het gebouw.
De Bavo heeft zich ingeschreven onder deelnemersnummer 218. Er zijn
verschillende startpunten waar u zich ’s ochtends kunt melden. Als u op de
deelnemerskaart nummer 218 schrijft dan komt het bedrag dat u bij elkaar fietst
bij de Bavo terecht.
Meer informatie vindt u hier . Wij wensen u alvast veel fietsplezier!
MR notulen
De notulen van de laatste MR vergadering vindt u op de site: https://www.stbavoschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/notulen-mr/
Groepsouder
Einde van het schooljaar zal u weer gevraagd worden om aan te geven waar u
het komende schooljaar bij wilt/kunt helpen. Dit wordt begin van het nieuwe
schooljaar terug gekoppeld.
Voor die tijd willen wij u alvast na te denken of u misschien groepsouder wil
zijn. U kunt zich hiervoor opgeven via info@st-bavoschool.nl onder vermelding
van uw naam en de naam en groep van uw kind waarvoor u groepsouder wilt
zijn.
Alvast hartelijk dank!
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Muzieksubsidie
Wij hebben voor de komende 3 jaar een muzieksubsidie aangevraagd en deze
toegekend gekregen. Dit betekent dat de kinderen uit groep 1 t/m 4 volgend
schooljaar iedere week een half uur muziekonderwijs krijgen van een docent van
de KUVO. Deze docent zal door middel van co-teaching ook de leerkracht verder
professionaliseren. Met als doel de lessen uiteindelijk over te kunnen nemen. De
kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen een aantal muziekprojecten aangeboden
gedurende het schooljaar. Deze worden in de weekbrief bekend gemaakt. Een
van de projecten is kennismaken met verschillende slaginstrumenten.
Studiemiddag 6 juni
Woensdag 6 juni zijn de kinderen om 12:00 uur uit. Als team hebben wij dan een
studiemiddag. Hierin gaan wij ons voorbereiden op volgend schooljaar.
Beleidsplan coöperatief leren staat op de agenda en als team professionaliseren
wij ons verder m.b.t. het geven van de Engelse lessen. In het volgende
Bavobericht kunt u lezen hoe wij hier volgend schooljaar verder mee aan de slag
gaan.
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