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Bavobericht  
september 2020  
 
Start schooljaar 

De eerste schoolweek zit erop. Wij kijken er met een goed gevoel op terug en 
wij hopen u ook. De plofkraak van vannacht in het dorpshuis leverden veel 
vragen bij de kinderen op. Gelukkig konden ze al snel uit eerste hand van de 
politieagenten het hele verhaal horen en mochten ze alle vragen stellen die ze 
wilden. 
 
De leerkrachten hebben de kinderen deze week (opnieuw) wegwijs gemaakt in 
de groep, op de leerpleinen en buiten. Het is genieten om te zien hoe goed dit 
gaat. Er is ruimte voor de kinderen om op verschillende plekken en op 
verschillende manieren te leren en tegelijk zijn er kaders en heldere 
verwachtingen.  
 
Zoals u weet staan de eerste weken ook in het teken van de groepsvorming. Hoe 
gaan wij met elkaar om, wat zijn onze afspraken en we gaan elkaar (nog) beter 
leren kennen. Niet alleen de kinderen zijn een groep, ook de ouders van de 
kinderen en het team. Het is van belang dat wij een gezamenlijke taal spreken 
om te zorgen dat de kinderen met plezier naar school gaan, u uw kind met 
plezier wegbrengt en de leerkracht met plezier naar zijn werk gaat. Dit 
betekent dat iedereen zich veilig voelt en zo individueel tot de beste prestaties 
komt, maar ook samen! 
 
Kennismakingsgesprekken 

In de week van 14 en 21 september zijn er kennismakingsgesprekken voor groep 
3 t/m 8. Voor deze groepen vragen wij u hier ter voorbereiding het bijgevoegde 
formulier in te vullen en aan de leerkracht te mailen (voorafgaand aan het 
gesprek). Bij de gesprekken voor groep 5 t/m 8 zullen de kinderen ook aanwezig 
zijn. Hoe wij dit precies vorm geven hoort u volgende week bij de 
informatieavond.  
 
Vanavond vanaf 20:00 uur kunt u zich inschrijven voor een 
kennismakingsgesprek. Wij hebben een gezamenlijke avond op 15 september en 
verder zijn de gesprekken ook na schooltijd.  
 
Rectificatie datum studiedag 
Vorige week heeft u de toelichting op de jaarkalender ontvangen. Hier staat een 
fout in vermeld: De studiedag op dinsdag 16 juni 2021, moet woensdag 16 juni 
2021 zijn. In de kalender van social schools wordt wel de juiste dag en datum 
vermeld. Excuses voor het ongemak.  
 
Jaarvergadering Ouderraad 
Woensdag 16 september is de jaarvergadering van de Ouderraad van 19:00 tot 
19:45 uur. Hierin wordt teruggeblikt en wordt het financiële jaar afgesloten en 
de nieuwe begroting gepresenteerd. Ook wordt de ouderbijdrage vastgesteld. 
Wilt u de jaarvergadering bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij de OR: 
r.borsboom@casema.nl. 
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Enquête afstandsonderwijs 
Begin juli hebben wij u als ouder gevraagd om uw mening over de periode van 
afstandsonderwijs. 70 enquêtes hebben wij retour gekregen, bedankt hiervoor. 
Daar zijn we ontzettend blij mee. Wij zien dat een ruime meerderheid van de 
ouders tevreden is over de keuzes en invulling van het afstandsonderwijs zoals 
wij die hebben gegeven. Wij hebben we tips, complimenten en adviezen 
gekregen. Tijdens de startvergadering hebben we hier samen over gesproken. 
Alle input nemen we zowel mee in ons reguliere en toekomstige 
onderwijsaanbod. In de bijlage kunt u de resultaten van de enquête nalezen.  
 
Bijlagen 

• Formulier kennismakingsgesprek 

• Resultaten enquête afstandsonderwijs 
 


