
Bavopunter 

 

NUMMER 11 17-02-2023         LOCATIE EEMSTRAAT 

 

Belangrijke data           

17 februari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

20 t/m 24 februari  Ouder-kanjerlessen 

27 februari t/m 5 maart  Voorjaarsvakantie 

10 maart   Rapport 2 mee naar huis 

13 t/m 17 maart  10 minutengesprekken 

21 maart   Administratie middag, alle kinderen om 12:00 uur vrij. 

 

 

In deze Bavopunter: 

- Personeel 

- Ouder-kanjerlessen 

- Sportmiddagen 

- Carnaval 

- Voorjaarsvakantie 

- School in beeld 

 

Personeel   

Al enige tijd zijn juf Anna en juf Stephanie ziek. Beiden werken 
hard aan hun herstel. Juf Anna is sinds een paar weken op de 
dinsdag en donderdag weer een paar uur op school. Zij is dan 

met schoolondersteunende taken bezig. 

Het herstel van juf Stephanie vergt wat meer tijd. We hopen haar ook snel weer een keer op school te zien. 

Vanaf 1 maart gaat een oude bekende op onze school aan de slag. Juf Simone Eenhoorn zal op maandag en 
dinsdag voor groep 1/2B staan en op woensdag voor groep 1/2A. Op vrijdag komt zij ondersteuning 
verzorgen. Wij zijn erg blij dat zij ons team komt versterken. 

Wij wensen juf Anna en juf Stephanie een goed herstel toe en heten juf Simone van harte welkom (terug)! 

 



  
 

 

   

 

 

Ouder-Kanjerlessen  
 

In de week van 20 februari zullen de kanjerlessen met en voor ouders weer georganiseerd worden. U 
ontvangt van de leerkracht van uw kind hiervoor een uitnodiging 

Sportmiddag 

Helaas konden wegens ziekte de sportmiddagen van vorige week niet doorgaan. We zullen een nieuwe 

datum zoeken en hopen dan ook weer op uw ondersteuningsinzet te kunnen rekenen. 

 

Carnaval      

Donderdag hebben we in alle klassen en met alle kinderen carnaval gevierd. Het 

was een hele gezellige ochtend, waarin de kinderen samen hebben gespeeld en 

op carnavalsmuziek hebben gedanst! In polonaise hebben ze de school verlaten. 

 

 

Voorjaarsvakantie 

 

School in beeld 



  
 

 

   

 

Onze school beschikt over een Facebook- en een Instagramaccount. Via onderstaande QR-codes kunt u een 
kijkje nemen in het dagelijks leven op de Sint Bavoschool. De codes hangen ook op diverse plekken in de 
school. 

 

 

 

 

 
 

 

 


	Ouder-Kanjerlessen

