
Bavopunter
NUMMER 14 | 28-05-2021 LOCATIE EEMSTRAAT

Belangrijke data
31 mei t/m 17 juni CITO afnames

18 juni Administratie dag, Kinderen de hele dag vrij

21 t/m 25 juni Oudergesprekken, digitaal

In deze Bavopunter:

- Einde schooljaar

- Personele zaken

- Einde schooljaar

- Schoolontwikkeling

- Meester en juffendag

- Sport en cultuur instuif ( gratis workshops)

Einde schooljaar
Nog 6 weken en dan komt er een einde aan dit rare schooljaar. We hebben een

lockdown achter de rug en geregeld hebben we een groep moeten sluiten vanwege

mogelijke besmettingen. Maar wat waren we blij toen we in het vroege voorjaar de

deuren weer mochten openen en de kinderen weer naar school konden komen.

Een wat zijn we blij met uw begrip en medewerking in deze voor u, voor de

kinderen en voor ons lastige schooljaar. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen:

hartelijk dank daarvoor!

In de laatste schoolweek willen we het jaar op feestelijke wijze afsluiten. Dat doen we uiteraard binnen de

dan geldende Corona-regels. Wij houden u op de hoogte!!

Personele zaken

Aan het einde van dit schooljaar gaan we helaas afscheid nemen van een paar zeer gewaardeerde collega's.

Juf Judith gaat na de zomervakantie aan het werk op de Liduinaschool aan het Junoplantsoen. Na vier jaar
grote inzet voor onze leerlingen gaat zij op het Junoplantsoen een nieuwe uitdaging aan.

Juf Lisette gaat ons ook helaas verlaten. Zij heeft veertien jaar op de Sint Bavoschool gewerkt en gaat nu
haar talenten inzetten op de Toermalijn in Driehuis.

Juf Loes heeft officieel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Juf Loes werkt als sinds mensenheugenis op
onze school en heeft in al die jaren duizenden kinderen onder haar hoede gehad.



Wij gaan hen enorm missen, niet alleen om hun professionaliteit en bevlogenheid maar ook en vooral
omdat zij hele prettige en bevlogen collega's  zijn.

Schoolontwikkeling

Vorige week hebben wij u middels een brief op de hoogte gebracht over de

ontwikkeling van de school. U heeft kunnen lezen over de resultaten van

de schoolanalyse en de ontwikkelpunten die daaruit naar voren zijn

gekomen. We zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan het Plan

van Aanpak.

In de Punter zullen wij u met regelmaat bijpraten over alle stappen die

wij gaan zetten.

Meester- en juffendag

Vanwege de nog geldende Corona-maatregelen hebben we moeten besluiten

om de Meester- en juffendag, die op 14 april gepland stond, uit te stellen.

In de laatste week van het schooljaar zullen we alle verjaardagen van de juffen

en meesters alsnog uitgebreid vieren. Daarbij gaan we ervanuit dat er meer

mogelijkheden en ruimte is om er een mooi feest van te maken.  We houden u

daarvan op de hoogte!

Sport en cultuur instuif
Binnenkort zijn er gratis workshop in het kader van cultuur en sport. Dit is op het Nieuw Guineaplein.

3 juni

Workshop portret maken – TRIK & Baseball5

10 juni

Workshop toneelspelen - Michel Hormes & Dans - DSG

17 juni

Workshop Djembe – Pepijn Zwaanswijk & vechtsport

Elke workshop is van 15:15 – 16:15 uur.

De workshops duren 30 min en je hoeft niet van te voren in te schrijven


