
Bavopunter
NUMMER 19 24-06-2022 LOCATIE EEMSTRAAT

Belangrijke data
1 juli Administratie dag, alle leerlingen vrij.

4 t/m 8 juli Eindgesprekken groep 1 t/m 7

7 juli Musical groep 8

8 juli Juffendag voor de onderbouw

12 juli Meet & Greet

Rapport 3 mee naar huis

13 juli meester en juffendag midden/bovenbouw

14 juli Laatste schooldag/ continurooster, kinderen om 13.00 uur vrij

In deze Bavopunter:

- Personeel

- Vakantierooster

- Gymnastiekzaal

- Gymlessen tijdens de musical weken

- Jaarafsluiting

- Vastenactie opbrengsten

Personele zaken

Afgelopen week zijn wij er in geslaagd om de personele inzet voor alle groepen voor het nieuwe schooljaar
rond te krijgen. Dat betekent dat er voor elke groep leerkrachten beschikbaar zijn. Met ingang van volgend
schooljaar zullen Monique van Elk (3 dagen ) en Bram Hartman (5 dagen) ons team komen versterken.

De definitieve inzet voor de lesgevende en ondersteunende taken stellen we nu vast. Bij deze Punter
ontvangt u ook het totaaloverzicht. Het dalende leerlingenaantal door een vergrijzende buurt zorgt ervoor
dat wij volgend schooljaar met 8 groepen moeten gaan werken. Gelukkig stijgt het aantal aanmeldingen
weer, maar die kinderen zijn pas tussen de 2 en 3 jaar. Het duurt dus nog even voordat wij ze in mogen
schrijven.

De leerlinglijsten zijn bijna klaar. Wij verwachten u deze begin volgende week toe te kunnen sturen.

Wij zijn erg blij dat het in deze tijd van personele schaarste gelukt is om het team weer op volle sterkte te
krijgen.



Vakantierooster

Ook ontvangt u in bijlage het Vakantierooster. In verband met de onderhandeling over een specifieke
teamtraining zijn de data van de studiedagen nog niet definitief. Daar verwachten we in de loop van
volgende week duidelijkheid over te hebben.

Gymnastiekzaal

Al enkele maanden maken wij voor de gymnastieklessen gebruik van de zaal
aan de Reviusstraat. Zoals het er nu uitziet zal dat ook het komende jaar het
geval zijn. Ons bestuur is in gesprek met de gemeente en andere bij de gymzaal
betrokken partijen over de huidige situatie. Het doel van die gesprekken is om
zo dicht mogelijk bij onze school gymnastiek te kunnen geven. Dat kost helaas
tijd. Gelukkig is de zaal aan de Reviusstraat beschikbaar voor ons. We hopen dat

er zo snel mogelijk een goede oplossing wordt gevonden.

Gymlessen tijdens de musicalweken

Vanaf dinsdag 28 juni tot en met maandag 11 juli is de gymzaal aan de Reviusstraat bezet voor het
opbouwen en uitvoeren van de musical van groep 8.

Om te zorgen dat de kinderen toch kunnen
gymmen gaan we buiten in het park
sporten. De kinderen worden in de klas
opgehaald door meester Roger volgens het
huidige gymrooster. Het is handig als de
kinderen sportieve schoenen aan hebben
om in het park te sporten en zijn
ingesmeerd.

Woensdag 13 juli kan er wel nog in de
gymzaal op de Reviusstraat gegymd worden.
Donderdag 14 juli is de jaarafsluiting en is er
geen gym.

Musical groep 8

De leerlingen van groep 8 zijn al maanden aan het oefenen voor de
eindmusical. Bij wijze van generale repetitie zullen zij op
donderdagmorgen 7 juli een optreden verzorgen voor de groepen 3 t/m
7. ‘s Avonds zullen zij dan optreden voor hun ouders en familie. Beide
voorstellingen vinden plaats in de tot theater omgetoverde gymzaal aan
de Reviusstraat. het belooft een spetterende show te worden!



Jaarafsluiting 14 juli
Op 14 juli is de jaarafsluiting van schooljaar 2021-2022. Dit
zullen we vieren onder schooltijd. Er is een continu rooster
tot 13:00 uur.

We zullen de dag feestelijk maken met verschillende
activiteiten. Om 13:00 uur sluiten we dan de dag af.  Wilt u
uw kind wel een 10-uurtje en lunch meegeven?

Vastenactie

Het heeft een tijdje op zich laten wachten, maar alle potjes zijn verzameld en iedereen heeft alles

ingeleverd en van het weekend heb ik tijd gehad om het geld te tellen. Er leek maar geen eind aan te

komen.

In totaal is er € 504,16 opgehaald door de kinderen voor de Vastenactie. Wat een toppers! Geweldig

gedaan.  Zoals eerder aangegeven is het geld gestort op de rekeningen van de Vastenactie en Oekraïne.

Daarnaast nog een vraagje: mocht u thuis nog toevallig een Palmpaasstok hebben, dan ontvangen wij deze

graag terug. Bedankt hiervoor alvast!


