
Bavopunter
NUMMER 4 14-10-2022 LOCATIE EEMSTRAAT

Belangrijke data
17 ™ 21 oktober Herfstvakantie

7 november Administratie ochtend en studiemiddag (kinderen vrij)

8 november Schoolfotograaf (hulp gezocht)

11 november Sint Maarten

15 november Kanjertraining-informatieavond

24 november Studiemiddag (kinderen vrij)

In deze Bavopunter:

- Themaweken en Kinderboekenweek

- Textielrace

- Schoolfotograaf

- Techniek

- Wensen en verwachtingenavond

- Leuke activiteiten

- Nieuw Corona-protocol

- Inspectiebezoek

Themaweken afgesloten

Dit jaar hebben we extra aandacht

besteed aan het thema van de

kinderboekenweek: Gi-Ga Groen! Eerst

via de themaweek en daarna tijdens de

Kinderboekenweek. Op maandag 26

september zijn we gestart met een

voorleeshalfuurtje door de leerkrachten.

In elk lokaal werd door een leerkracht of

ondersteuner voorgelezen. De kinderen

mochten zelf kiezen naar welk boek of

verhaal ze gaan luisteren. Kinderen uit

verschillende klassen zaten bij elkaar

geboeid te luisteren. Gedurende de drie volgende weken is er in alle klassen op eigen wijze invulling

gegeven aan het thema en aan leesbevorderende activiteiten. Voor de afsluiting in de laatste week is er

door een aantal ouders voorgelezen in de school.



Textielrace

Wat een feest was dat!

Groep 8 heeft zich drie

weken lang enorm

ingespannen voor de

Textielrace. Meer dan

duizend kilo textiel is er

ingezameld; er zijn posters

gemaakt, filmpjes

opgenomen en er is

herstelwerk aan van alles en

nog wat gedaan. Het

resultaat mocht er zijn. Het

leek nog even een nek-aan-nek race te worden, maar donderdagmorgen kwam dan eindelijk het

verlossende woord. Met de hulp van een paar moeders en van juf Monique en meester Ramon werd beslag

gelegd op een meer dan verdiende eerste plaats.

‘s Middags werd de eerste prijs feestelijk uitgereikt door de wethouder. Met al dit harde werken heeft

groep 8 een verzorgde schoolreis naar NEMO in Amsterdam gewonnen. Van harte gefeliciteerd!!!!!

Schoolfotograaf

Op 8 november komt de schoolfotograaf al onze kinderen weer op

de foto zetten. Verdeeld over de gehele dag worden er portret,

groeps en broertjes/zusjes foto’s genomen.

Om dit in goede banen te leiden zoeken wij hulpouders. Deze

ouders kunnen dan klassen en kinderen ophalen zodat het geheel

volgens schema kan lopen.

Kunt u de hele of een halve dag helpen? Graag op social schools

even aangeven of een mail sturen naar

rogervelu@sintbavoschool.nl

Kanjertraining

Wegens ziekte van de trainster kon de informatieavond over de kanjertraining

niet doorgaan. Ondertussen is er een nieuwe datum bekend: 15 november.

Tegen die tijd zullen we deze avond nogmaals onder uw aandacht brengen.

mailto:rogervelu@sintbavoschool.nl


Techniek

Na de herfstvakantie pakken we de technieklessen weer op. Elke vrijdagmiddag

zullen de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 weer technieklessen krijgen. Ze

gaan aan de slag met elektronica, houtbewerking en mechanica. Na elke les gaan

de kinderen met een mooi zelfgemaakt product naar huis!

Wensen en Verwachtingenavond
Op 27 september hebben wij een Wensen en verwachtingenavond georganiseerd. Hoewel de opkomst wat

aan de lage kant was bleek de opbrengst juist groot te zijn. Van deze avond is door de Stichting Actief

Ouderschap een verslag gemaakt. Dit verslag treft u bij deze Punter aan. Het verslag bestaat uit een

samenvatting en een opsomming van alles wat er in de gesprekken naar voren is gekomen. Na de

herfstvakantie stellen we een Partnerschapsteam samen en zullen we een eerste bijeenkomst beleggen. U

kunt zich natuurlijk nog als lid van dit team opgeven!!

Leuke activiteiten

Waanzinnige Woensdagen

Woensdag na de herfstvakantie (26 oktober 2022)  is het startschot van de Waanzinnige Woensdagen! Dit

najaar zijn er 6 weken lang iedere woensdag 2 naschoolse creatieve workshops voor kinderen van groep 3

t/m 8!

Hart organiseert deze laagdrempelige workshops in samenwerking met Bibliotheek Zuid Kennemerland

zodat kinderen in hun eigen wijk kennis kunnen maken met dans, theater, muziek, beeldend en film.



Om te ontdekken waar hun enthousiasme, passie of zelfs talent ligt en eventueel de weg te vinden naar

structureel aanbod in de vrije tijd.

Programma:

14.45 - 15.45 Kinderen uit groep 3, 4 en 5

16.00 - 17.00 Kinderen uit groep 6, 7 en 8

De workshops worden gegeven in de Bibliotheek Haarlem Noord – Planetenlaan 170.

Delftwijk Doe Dag

Ook is er woensdag 26 oktober een eenmalige sport en cultuur middag in Speeltuin Delftwijk. Kinderen

kunnen gratis meedoen met een boksclinic, djembé workshop of theaterparade! In samenwerking met

Sport Support.

Woensdag 26 oktober | 15.00 - 17.00 uur

Speeltuin Delftwijk (Arthur van Schendelplantsoen, Haarlem)

“Druppie-kunde”

In november en december is er een leuk aanbod van Druppiekunde! ‘ Druppiekunde ’ is een gratis cursus

waarbij kinderen tussen de 7 - 13 jaar op een speelse manier leren omgaan met voeding en beweging. De

cursus is gezellig, actief, leerzaam en wordt gegeven door professionals. In Haarlem zijn al veel kinderen die

met plezier de cursus gevolgd hebben!

Meer informatie en een inschrijfformulier kunt u op school bij juf Mirjam verkrijgen.

Als uw kind mee wil doen, dan graag het inschrijfformulier inleveren bij juf Mirjam. Een papieren versie is

ook bij haar af te halen. Er zijn een beperkt aantal plaatsen dus graag zo spoedig mogelijk reageren. Als uw

kind mee kan doen, dan krijgt u direct na de herfstvakantie bericht.

School in de Wijk

In de weken direct na de zomervakantie is geïnventariseerd welke activiteiten er met onze school in onze

wijk voor de kinderen georganiseerd kunnen worden. Samen met HART (centrum voor kunst, kennis en

cultuur in Haarlem) zullen er een aantal naschoolse activiteiten opgestart worden. In november wordt

afgetrapt met een serie technieklessen. Verder informatie over bijvoorbeeld aanmelden volgt nog.

Corona-protocol

De overheid heeft aan alle schoolbesturen en daarmee aan alle scholen gevraagd

een Corona-protocol op te stellen. Mocht er weer sprake zijn van een nieuwe

uitbraak weet iedereen welke stappen en maatregelen er getroffen moeten

worden.



Ook wij hebben dat protocol geschreven. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen en eerdere

protocollen van de afgelopen 2 jaar.

In bijlage treft u 2 documenten aan: Het eerste document is het Sectorplan Corona, geldend voor de

basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het tweede document is de uitwerking daarvan voor onze

school. Het plan is opgesteld en besproken met en in het schoolteam. Daarna is het ter instemming aan de

MR voorgelegd. De MR heeft deze week haar instemming verleend.

De Rijksoverheid houdt geen rekening meer met een volledige schoolsluiting. In Fase Rood (de hoogste

fase) is hoogstens een halve schoolsluiting aan de orde, waarbij de kinderen 2 dagen per week onderwijs op

school krijgen. We hopen deze fase NIET te bereiken.

Inspectiebezoek

Op 22 november aanstaande zal de Inspectie van het Onderwijs een (hopelijk voorlopig laatste) bezoek aan

onze school brengen. We verwachten dan een traject van 2 jaar af te kunnen ronden, waarin wij

aantoonbaar de kwaliteit van de school en ons onderwijs op niveau hebben gebracht. Het team gaat de

komende weken de puntjes op de i plaatsen om van de 22e november een succesdag te maken.


