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Belangrijke data:
Morgen begint de herfstvakantie. We hopen dat de kinderen maandag 19 oktober weer gezond
op school zijn! Alvast een fijne vakantie!

Wij zoeken:
•

Overblijfouders, vergoeding 10 euro per keer. We zoeken invallers tot de
kerstvakantie en vaste overblijfkrachten vanaf januari. Aanmelden bij Hannelore
Vermeere, hvermeere@ikcdelente.nl;

•

(Bestuurs)leden voor de Oudervereniging. We hebben al een aantal kandidaten.
Wilt u ook actief zijn, neem contact op met de voorzitter van de oudervereniging:
Mandy van der Plas of Monique Elst.

Babino
Voor de naschoolse opvang is een vaste kracht gevonden. Zij komt alle dagen van de week.
Marjolijn start na de herfstvakantie! Hieronder stelt zij zich voor:

Hallo lieve ouders en kinderen van Babino,
Mijn naam is Marjolijn en ik ben 40 jaar jong. Samen met mijn Amerikaanse bull woon ik in Nieuw
Vennep.

Ik werk al een aantal jaar in de kinderopvang en ik hoop door mijn kennis en met mijn ervaring
weer wat leuke en nieuwe ideeën in de BSO te kunnen stoppen.
Vanaf maandag 19 oktober kom ik gezellig vijf dagen op de bso groep werken samen met mijn
mannelijke collega Jelle. Mijn hobbys zijn reizen, winkelen, wandelen met de hond, creatief bezig
zijn met knutselmateriaal en nog veeel meer.
Ik zie jullie hopelijk allemaal maandag na de herstvakantie te ontmoeten.
Groetjes Marjolijn
Verdere mededelingen van Babino
Graag willen wij jullie vragen om weer antislip sokjes of slofjes mee te geven. De koude dagen
komen er weer aan, op blote voetjes lopen wordt dan te koud. In verband met de huidige corona
maatregelen waarbij we veel moeten ventileren is het een goed idee om een vestje mee te geven.
Mocht het koud worden op de groep kunnen wij altijd een vestje bij de kinderen aan doen.
De herfstvakantie planning is inmiddels gemaakt Er staan leuke activiteiten op het programma. Wij
hebben er zin in. Graag willen wij jullie nog wel attenderen op het optijd aan- en afmelden van de
kinderen. Wij kunnen dan beter rekening houden met de activiteitenplanning.
Hierbij willen wij jullie dan ook alvast vragen of jullie de aanwezigheid willen doorgeven voor de
kerstvakantie. Wij zijn dit jaar de week tussen kerst en oud & nieuw gesloten.
Helaas moeten wij jullie toch ook nogmaals vragen om de kinderen buiten aan ons over te dragen.
Iedereen die in school is geweest moet geregistreerd worden i.v.m. de corona maatregelen. De
bso kinderen kunnen via de buitendeur van het lokaal opgehaald worden. eventueel kan er van te
voren een berichtje worden gestuurd met slecht weer, zodat wij kunnen zorgen dat de kinderen
alvast klaar staan.

Reserve kleding graag gewassen retour naar school!
Een ongelukje kan gebeuren in groep 1 en 2. De kinderen krijgen dan van de juf een schoon setje
om de dag door te komen en naar huis te gaan. Wilt u deze kleren zo snel mogelijk weer gewassen
inleveren op school. Juf Romy is door haar voorraad heen!

Coronamaatregelen verscherpt
Zoals de medewerkers van Babino u al eerder gemaild hebben moeten we nog voorzichtiger zijn
met het toelaten van mensen in de school. Dus wanneer u uw kind op komt halen van school, blijf
op het plein wachten en houdt afstand tot andere ouders. De kinderen worden door de
leerkrachten naar buiten gebracht.
Mocht u uw kinderen ophalen bij de BSO dan graag buiten wachten bij de achteringang.
Het wegbrengen van kleine kinderen voor de opvang of de peuteropvang graag voor kwart over 8
of na kwart voor 9. U mag dan niet in de school maar draagt de kinderen over bij de ingang aan
de leiding van de opvang!

Binnen de school blijven de maatregelen van kracht. Het wassen van de handen, het gebruik van
desinfecterend schuim bij de ingangen van school en klassen, het afstand houden.
Als team zijn we ons goed bewust van de risico’s. Gelukkig hebben wij een personeelskamer
kunnen inrichten in een lokaal zodat wij wel met elkaar kunnen overleggen maar ook voldoende
afstand kunnen houden. Verder houden wij ook in ons persoonlijk leven rekening met onze
verantwoordelijkheid op school. We hopen op deze manier gezond te blijven en gewoon ons werk
te kunnen doen!

Ventilatie in de school
Bericht van het college van bestuur van Meer Primair:
In de achterliggende weken is ventilatie van schoolgebouwen een thema geworden.
Het is belangrijk dat de ventilatie aan de bestaande gezondheidseisen voldoet. In opdracht van het
Ministerie van Onderwijs loopt een grootschalig onderzoek waarin de luchtverversing van scholen
getoetst wordt aan de geldende richtlijnen.
In het kader van dit onderzoek zijn er op alle scholen van Meer Primair metingen uitgevoerd. Op
dit moment zijn nog niet alle meetresultaten verwerkt; de bevindingen zullen na de herfstvakantie
met medewerkers en ouders worden gedeeld.
We begrijpen dat er bij de gebruikers ongerustheid is over de veiligheid. Het RIVM geeft echter
aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij
de verspreiding van het Corona virus. Wij houden ons in de tussentijd aan de richtlijnen om de
lokalen regelmatig te luchten als er geen mensen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van
persoon naar persoon te vermijden.

Medezeggenschapsraad
Beste Ouders,
Via deze nieuwsbrief wil ik mij in het kort voorstellen als MR Lid ( Medezeggenschapsraad). Ik ben
Theo van Woerden, ik woon sinds 2009 in het mooie plaatsje Abbenes en ben opgegroeid in Lisse.
Ik ben getrouwd met Lisette van Woerden en ben de trotse vader van 3 mooie kinderen, Ties, Ted
en Noortje. Ties is 6 jaar en zit in groep 3, Ted is 4 jaar en zit in groep 1, Noortje is ongeveer 5
maanden en is af en toe te vinden op de Kinderopvang Babino.
Ik ben sinds dit jaar MR lid geworden. Ik ben natuurlijk helemaal nieuw binnen de MR maar ik
wordt al aardig ingewerkt door mijn mede MR leden.
Als er vragen of opmerkingen zijn die de MR aangaan en eventueel besproken moeten worden
kunt u mij of mijn mede MR leden altijd contacteren, u mag mij altijd aanspreken op het
schoolplein, ik ben regelmatig op het schoolplein te vinden of te bereiken via email adres:
MR@ikcdelente.nl of telefonisch op 0652331118.
Met vriendelijke groet,
Theo van Woerden

Promotie van de school
Er is een prachtige folder gemaakt van ons IKC. Deze folders kunnen worden uitgedeeld aan
nieuwe bewoners van ons dorp of gezinnen met jonge kinderen. Dus ziet u dat er in uw buurt
nieuwe bewoners zijn of kinderen die de schoolleeftijd naderen, of wordt er ergens een kindje
geboren, geef ons even een tip. Dan gaan wij erop af!
Het is ook fijn wanneer u deze mensen alvast benadert. Samen kunnen we werken aan de
naamsbekendheid van de kinderopvang Babino en die van onze school!

Promotiefilm:
Afgelopen dinsdag en woensdag is door Miek Stap van Stap Projects een professionele
promotiefilm van de school gemaakt. Op dit moment komt u als ouders niet in school maar ook
nieuwe ouders hebben geen idee wat er in de school gebeurt.
Dat hebben we gister in beeld kunnen brengen. Kinderen die spelend leren rekenen, kinderen
die samen werken aan een opdracht. Het gebruik van de chromebooks bij het onderwijs. Oudere
leerlingen die jongeren helpen bij het leren lezen, bewegend leren en nog veel meer.
Deze film wordt op de website van de school geplaatst zodat u deze zelf ook kunt bekijken en
aan anderen kunt tonen.
Gelukkig hebben veel ouders toestemming gegeven om hun kinderen mee te laten werken aan
de opnamen. Onze dank hiervoor!

Schoolfruit

We zijn ingeloot voor het Schoolfruit! Vanaf de week van 9 november zal dit geleverd worden. Tegen die
tijd zal ik u melden op welke dagen de kinderen groente en fruit op school krijgen!

