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NUMMER 17 25-05-2022 LOCATIE EEMSTRAAT

Belangrijke data
26 en 27 mei Hemelvaartsweekend. Iedereen vrij

1,2 en 3 juni Kamp groep 8. Geen gym

6 juni 2e Pinksterdag. Iedereen vrij

In deze Bavopunter:

- Kamp groep 8

- Gymnastiekzaal

- Inspectierapport

- verkeersplein: laatste dag.

Kamp groep 8

Groep 8 gaat 1,2 en 3 juni op schoolkamp. Zij gaan met de

fiets naar zandvoort om daar drie geweldige dagen te

beleven. Meester Ramon, Robert, Roger en juf Rachelle

gaan mee. Er is geen gym deze dagen dus uw kind hoeft

niet naar de Reviusstraat te worden gebracht.

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.



Vastenactie: de opbrengst

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 € 470,46 opgehaald door de kinderen voor de Vastenactie. Wat een toppers! Geweldig
gedaan.
Zoals eerder aangegeven gaat het geld naar 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!

Verkeersplein win actie: laatste dag

Helpen jullie ons met het winnen van een ANWB Verkeersplein?!

We willen onze kinderen in een veilig omgeving ervaring laten opdoen met verschillende verkeerssituaties.
Daarom doen we mee met de actie: een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein. Help jij ons mee dit
verkeersplein te winnen? Stem vóór 25 mei op ons via

Sint Bavoschool wint! https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initiative=sint+bavoschool&location=

Stuur dit naar zo veel mogelijk mensen, bijvoorbeeld naar familie, vrienden, sportclubs, kennissen. Help ons
te winnen! De school met de meeste stemmen wint!

https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initiative=sint+bavoschool&location=%5D

