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Belangrijke data
23 december Start kerstvakantie

9 januari Eerste schooldag na de kerstvakantie

16 januari Studiedag, alle leerlingen vrij

In deze Bavopunter:

- Kerstviering

- Overdracht naar TWijs: (on)bereikbaarheid

- MR-flits

- Avond vierdaagse

- Workshops tekenen en schilderen

- School in beeld

Kerstviering

De Kerstviering is dit schooljaar op 22
december. Traditioneel zal dit in de vroege
avond zijn.



Wanneer: De viering zal tussen 17.30 uur en 19.00 plaatsvinden. De kleuters kunnen om 18:45 uur worden
opgehaald.

Wat: We zullen het kerstfeest vieren door onder andere met de klas te dineren. Er zal ook nog een andere
(buiten)activiteit plaatsvinden

Wat moet u doen/weten:

- Overdag mag uw kind een leuk/foute kersttrui aan
- In de avond mag uw kind in sjieke kleding naar

school
- Een warme jas mee geven voor de buitenactiviteit
- Een Sint Maarten lampje meegeven aan uw kind

voor de (buiten)activiteit.
- Bordje en bestek meenemen voor het kerstdiner.
- Overdag is er een continu rooster. De kinderen zijn om 14:00 uur vrij!

Overdracht naar TWijs: bereikbaarheid

Op 1 januari vindt de formele

overdracht van onze scholen naar

stichting TWijs plaats. Alle zaken

die daarvoor geregeld moesten

worden zijn dan afgerond.

In de kerstvakantie zal ook de digitale overstap naar TWijs worden gemaakt. Dat betekent dat wij afscheid

nemen van onze huidige ICT-ondersteuner en bij het ICT-bedrijf van TWijs aansluiten. Als de school op 9

januari weer open gaat moet dat allemaal als het goed is vlekkeloos verlopen zijn.

Het betekent wel dat de school en de leerkrachten in de kerstvakantie digitaal niet bereikbaar zijn. Indien

u mails naar school of naar een medewerker verstuurd krijgt u ook niet eerder dan 9 januari een antwoord.

De digitale techniek is ook voor ons in de vakantie niet beschikbaar.

MR-flits

Op 13 december heeft de medezeggenschapsraad van de Sint Bavoschool Eem vergaderd.

We zijn op de hoogte gebracht dat gebouwenbeheer van Twijs bezig is offertes op te vragen om de gymzaal

asbestvrij te laten maken. Arjen geeft aan dat de school ook gevraagd heeft om te laten beoordelen of de

gymzaal weer in gebruik kan worden genomen.

De uitkomsten van het herstelonderzoek van de Inspectie zijn besproken. Vanwege formele termijnen zal

het nog ongeveer 2 maanden duren voordat de ‘voldoende’ voor de Sint Bavoschool Eemstraat zichtbaar is

op de website van het ministerie.



Heeft u iets waarvan u vindt dat de MR dit moet bespreken, dan kunt u dit mailen aan:

dmr-eem@sintbavoschool.nl

Avond vierdaagse

Hieronder een bericht van de Avondvierdaagse commissie van

Haarlem en Omstreken:

In onze eerdere brief schreven wij dat een aantal bestuursleden had

aangegeven met de organisatie van de Avondvierdaagse te willen

stoppen. Wij waren dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en

vrijwilligers die wilden helpen – in ieder geval - de 65e editie van de

Avondvierdaagse te organiseren. Helaas is het ons niet gelukt om voldoende bestuursleden te vinden.

Dit betekent dat we, met pijn in ons hart, moeten meedelen dat de Stichting Avondvierdaagse Haarlem en

Omstreken gaat stoppen. Dit betekent dat wij geen Avondvierdaagse meer zullen organiseren en de

Avondvierdaagse van het afgelopen jaar hierdoor helaas de laatste was.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting

Avondvierdaagse Haarlem en omstreken,

Jeanette Graaman

Voorzitter

Workshops tekenen en schilderen

Bij deze informatie over de naschoolse workshops Tekenen en
schilderen voor kinderen uit groep 3 t/m 7.
In vier workshops gaan kinderen met docent Maya Mutlu aan de slag
met uiteenlopende materialen en technieken. Soms is een bekende
kunstenaar het startpunt, een andere keer het materiaal zelf.

In de workshops staan plezier en durf voorop. Durven staan voor
jezelf, durven dromen en durven doen! Tijdens de vierde workshop

bezoeken we ook een Tekenatelier voor kinderen in de buurt.

Dit aanbod is een samenwerking van Hart (www.Hart-Haarlem.nl) en vereniging Delftwijk Hand in Hand
(www.delftwijkhandinhand.nl)

Inschrijven? Stuur het ingevulde formulier voor 17 januari naar mvanvelzen@hart-haarlem.nl

Voor wie?

Alle kinderen uit groep 3 t/m 7 kunnen zich tot 17 januari inschrijven. Vol is vol dus wees er snel bij en



stuur het ingevulde inschrijfformulier zo snel mogelijk naar mvanvelzen@hart-haarlem.nl

Als je meedoet, word je vier keer verwacht!

Wanneer?
4 x op dinsdagmiddag 31 januari, 7,14,21 februari van 15.30 – 17:00 uur

Waar?
Delftwijk Hand in Hand - Jan Gijzenkade 305 A Haarlem

Kosten? € 5,- voor alle vier workshops.

INSCHRIJFFORMULIER

Tekenen en schilderen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)

Naam leerling:

School en groep:

Adres:

Email adres ouder(s):

Telefoonnummer ouder(s):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)

Hierbij verklaart ondergetekende dat;

Foto’s en films waarop uw kind herkenbaar in beeld is WEL gebruikt mogen worden:

o op sociale media accounts van Hart, Delftwijk Hand in Hand en betrokken cultuuraanbieders

(Instagram, Facebook)

o op website van Hart

(kruis aan waar u toestemming voor geeft!)

Ouder/verzorger Naam: ............................ ...................................

Datum: .........................................................



Plaats: ..........................................................

Handtekening: ............................................................

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.


