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Belangrijke data
28 maart Studiedag, alle leerlingen vrij

14 april Paasviering

15 april Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
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Personeel
Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-collega Menno Blokhuizen is overleden.

Menno heeft tot juli 2018 op de Sint Bavoschool gewerkt, waarna hij met pensioen is gegaan. Na zijn

pensionering heeft hij nog groepen begeleid bij handvaardigheid en buitenschoolse activiteiten.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw en (klein)kinderen.

Acties voor Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne houdt de kinderen erg bezig. We praten er

geregeld over op school.

Afgelopen woensdag hebben wij meegedaan aan de nationale

meezing-actie voor de kinderen die lijden onder de oorlog in de

Oekraïne. De kinderen zongen uit volle borst mee. Het was ontroerend

om te merken hoe betrokken de kinderen zijn bij hun

leeftijdsgenootjes.

Op de Instagrampagina van de gemeente Haarlem kunt u het optreden

nog een keer terug kijken.

https://www.instagram.com/p/CbK6uJAoIQE/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CbK6uJAoIQE/?utm_medium=copy_link


Op vrijdag 25 maart organiseren wij een rommelmarkt op het schoolplein.

Tussen 14.00 uur en 15.00 uur mogen de kinderen spullen verkopen. De

opbrengst gaat naar giro 555 ten behoeve van de Oekraïne.

Wie oh wie wordt de nieuwe contactpersoon voor de
Avondvierdaagse (A4D)?
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen onze kinderen dit jaar weer lekker mee gaan lopen in de avond

vierdaagse. Leuk dat dit na twee jaar verplichte corona rust weer mogelijk is.

De coördinatie van de avondvierdaagse ligt al jaren bij Sabine de Kort en Petra Dumaine (ouders met

kinderen op de Eemstraat). Petra heeft inmiddels geen kinderen meer op de Bavoschool en de zoon van

Sabine zal na dit schooljaar naar de middelbare school gaan. Ze zullen de coördinatie dit jaar nog op zich

nemen maar voor volgend jaar zijn wij op zoek naar (liefst twee) opvolgers, één per locatie.

Wat houdt de rol precies in?

Vóór de A4D: Eind mei start de inschrijving en het innen van de kosten

voor de A4D. De coördinator is op de dag van inschrijving aanwezig op

school en coördineert dit;

- Tijdens de A4D: De A4D is van 14 tot en met 17 juni. De

coördinatoren zijn de vier avonden aanwezig bij de start en zorgen dat

leerkrachten op hun posten zitten.

- Verder zorgen ze voor de medailleverdeling op de laatste dag;

- Na de A4D: De coördinatoren zijn contactpersoon voor de stichting

A4D. Mochten er tijdens de A4D ongeregeldheden zijn, veroorzaakt door Bavo kinderen, dan kan de

stichting A4D dit signaal doorgeven aan de coördinatoren. Uiteraard zijn alle Bavo kinderen van

onbesproken gedrag….

Lijkt het je leuk om de A4D voor de kinderen een onvergetelijke ervaring te maken, meld je dan aan via

voorzitter van de Ouderraad op mailadres: rubenlaceulle@gmail.com

Inloopochtenden

Zoals beloofd gaan we weer starten met de inloopochtenden. Ze vinden plaats op de dinsdag en vrijdag. U

kunt dan om 08.20 met uw kind mee de klas in en rond 08.30 is het de bedoeling dat u de groep weer

verlaat.



Om een en ander goed te organiseren zullen er de komende weken per keer 5 ouders welkom zijn. Via

Social Schools kunt u daar op intekenen. De leerkracht zal de inschrijving open stellen.

Fijn om ook op deze manier onze samenwerking nog sterker te maken!!

Vastenactie

Aansluitend aan het Carnavalsfeest is er de Vastenperiode. Al jaren

zamelen we dan geld in voor een goed doel. Dit jaar staat een

project in Oost-Guatemala centraal.

Echter, de oorlog in Oekraïne en het leed dat daardoor veroorzaakt

wordt verdient ook onze aandacht. We hebben daarom besloten

om een deel van de opbrengst van de Vastenactie aan de kinderen

in de Oekraïne te schenken.

Gevonden voorwerpen
In de hal bij de ingang van de peuterspeelzaal liggen vele gevonden voorwerpen.
Ondanks een eerdere oproep is de hoeveelheid spullen nog steeds groot. Deze week
kunt u nog komen kijken of er kleding van uw kind tussen zit. Daarna zullen wij de
resterende zaken doneren aan een goed doel.

GGD Flits: Praten met je kind over oorlog
Je kan er niet meer omheen: Rusland en Oekraïne zijn in oorlog.

Grote kans dat jouw kind hier iets over opvangt in de klas, op televisie of op social media. Het kan zijn dat

jouw kind hier vragen over heeft. Misschien maakt je kind zich zorgen of begrijpt het niet wat er precies aan

de hand is.

Het is heel goed om hierover te praten, maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste is: stel vragen en luister

naar je kind.

Hieronder zes tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen. Onderstaande tips staan op de website van het

Nederlands Jeugdinstituut

Tip 1. Stel vragen (zoals wat heb je gezien en wat heb je gehoord?)

Tip 2. Wees eerlijk

Tip 3. Houd je antwoord kort

Tip 4. Blijf erover praten

Tip 5. Let op het gedrag van je kind

Tip 6. Let op meeluisteren



Meer lezen?

Wereldnieuws | Informatie over basisschoolkinderen | Opvoeden.nl

Maak je je zorgen over je kind?

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan de

school van je kind. Zij kunnen meedenken, onderzoeken, adviseren en zo nodig verwijzen. Een afspraak

maken kan op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl

Ouderavond GGD : Opgroeien met liefde

Van ‘doktertje spelen’ en de eerste verliefdheid tot veranderingen in de pubertijd en porno op internet.

*Online ouderavond van 19:30 – 20:30* Voor ouders van kinderen (4 t/m 12 jaar)

Hoe kan een seksuele opvoeding bijdragen aan een weerbaar kind en een gezonde seksuele ontwikkeling.

Op 22 Maart 2022 organiseert het team Gezonde School van GGD  Kennemerland, in samenwerking met de
experts van Centrum voor Seksuele Gezondheid & Jeugdgezondheidszorg, een online ouderavond voor
ouders of opvoeders met kinderen op het basisonderwijs.
Kinderen die doktertje spelen, zoentikkertje doen op het plein of woorden als 'seks'

googelen. U vraagt zich vast af: 'Kan ik dat wel toelaten?' En 'Hoe en wanneer bespreek ik dit met mijn

kind?' Of ‘Is mijn kind al toe aan dit soort informatie?’ Allemaal vragen waar ouders mee te maken hebben.

Bij relationele en seksuele vorming gaat het ook om weerbaarheid, zelfbeeld, liefde en  vriendschap. Hoe ga

je hier als ouder mee om en hoe reageer je op bepaalde situaties? Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich

kunnen ontwikkelen tot mensen die respect hebben  voor zichzelf en voor anderen? En dat zij

verantwoorde keuzes kunnen maken, ook online?

Er is gebleken dat het bespreken van onderwerpen rondom seksualiteit en relaties met  kinderen een

positieve invloed heeft op hun (seksuele) gedrag. Ze zijn o.a. beter in staat om  hun eigen wensen en

grenzen aan te geven en zijn weerbaarder. Welke ouder wil dit nu niet  voor zijn kind?!

Bij deze online ouderavond krijgt u informatie over de ontwikkeling van uw kind en tips hoe  u een rol kunt

spelen in de seksuele opvoeding. Ook is er de mogelijkheid om (anoniem)  vragen te stellen.

Aanmelden kan gelijk door de QR-code te scannen met je telefoon:



Volg ons op Instagram: GezondeschoolKennemerland


