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27 nov
Schoentje zetten
Dank aan alle ouders die geholpen hebben om de school te
op school
versieren.
5 dec.
Sinterklaasviering
Dank aan Rob de Vries die afgelopen periode goed geholpen
op school
heeft om het nieuwe deel van het gebouw weer lekker
warm te krijgen en onze toiletten heeft ‘ontstopt’. De
peuters en kleuters kunnen weer gewoon naar hun eigen toilet!
Dan via deze nieuwsbrief willen wij Richelle van Hees hartelijk danken voor haar jarenlange inzet
voor de oudervereniging. Afgelopen vergadering heeft zij afscheid genomen. Richelle wij zullen je
inzet, betrokkenheid en zorgvuldigheid missen!

Voor de kinderen van de BSO hebben wij op de dinsdagmiddag de komende tijd met regelmaat
een meester op de groep, meester Dennis. Even geleden hebben wij hem al aangekondigd doordat
hij met zijn poppentheater op het kinderdagverblijf was geweest. Nu zal hij ook als pedagogisch
medewerker actief zijn op de BSO en soms ook op het KDV. Meester Dennis is naast muzikant en
poppenspelen ervaren pedagosch medewerker en in dienst van Babino. Hij werkt op meerdere
lokaties. Hij stelt zich nog even aan u voor:
Beste ouders en lieve kinderen,
Ik ben Dennis Holling en ik ben pedagogisch deskundige, poppenspeler en muzikant.
Ik zal meestal op de dinsdag middag op de bso mijn activiteiten aanbieden.
Met mijn gitaar zing ik liedjes om verbinding te maken met de kinderen en hun fantasie.
Met interactief poppenspel stimuleer ik de kinderen om tot een samenspel te komen waarbij alles
mogelijk is.
Na het poppenspel geef ik de kinderen de gelegenheid om zelf een pop te maken van bijv. sokken,
pollepels of schuursponsjes.
Tijdens het creeren van hun eigen pop
ontstaan er al personages, grappige
stemmetjes en cooperatief spel. De
kinderen kunnen al gauw hun eigen
voorstelling spelen.

Op het KDV is sinds kort ook Melissa
aan het werk. In de volgende
nieuwsbrief zal zij iets meer over
haarzelf vertellen!

Dan hebben wij ook nog Maaike, die net als Dennis in dienst is van Babino maar af en toe ook bij
ons op de groep staat. Zij werkt naast Laura of Mehrak.
Hoi allemaal, mijn naam is Maaike Vink en ik ben 22 jaar oud. Ik
woon samen met mijn ouders en broertje in Oostknollendam. Mijn
hobby’s zijn creatief bezig zijn en sporten. Verder ben ik dol op
dieren.
Vanaf begin september ben ik de 2-jarige opleiding
gespecialiseerd pedagogisch medewerker BBL-niveau 4 gaan
volgen op het Horizon College in Alkmaar. Dit doe ik door middel
van werken en leren. Ma, Di, Woe en Do zijn mijn werkdagen bij
Babino. Vrijdag is mijn terugkom dag naar school.
Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik mijn diploma behaald
voor de opleiding Mbo In & outdoor styling op het Clusius College in Hoorn (creatieve opleiding.)
Met het behalen van dit diploma kan ik mijn creativiteit goed toepassen binnen de kinderopvang.
Tot ziens!
Maaike
Door groei van het KDV en door nieuwe regelgeving in de kinderopvang is er meer personeel
nodig. Deze regelgeving gaat in januari van start, het betreft een verandering in het aantal
medewerkers op het aantal kinderen.
Ondanks dat wij het leuk vinden om meerdere mensen actief te hebben in de school is het voor de
kinderen het meest fijn om vaste gezichten te zien. Dat zorgt voor rust en regelmaat. Daarom
zoeken wij een vaste medewerker voor het KDV om naast Laura aan de slag te gaan. De vacature
komt weer op onze website en facebookpagina.
Weet u iemand die in ons team past en ons wil versterken? Laat u het dan weten via
directie@ikcdelente.nl.

Denkt u nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar? Er komen verschillende
activiteiten aan die de OR moet bekostigen.
De ouderbijdrage is €30,00 per leerling daarnaast is er voor de kinderen van de onderbouw een
bijdrage voor het schoolreisje van €25,00. U kunt het totaalbedrag o.v.v. de naam van de leerling
overmaken naar:
Rekeningnummer: NL61INGB0003472298 t.n.v. Oudervereniging Basisschool de Tonne
Alvast bedankt!

De school is mooi versierd en de kinderen zijn in volle verwachting!
Dagelijks is er aandacht voor het Sinterklaasjournaal. In groep 1/2/3
staat alles in het teken van de goedheiligman. We proberen er een
mooie en vooral gezellige periode van te maken.
Het echte Sinterklaasfeest vieren wij op 5 december. U bent van harte
welkom om Sinterklaas om 8.30 uur op te wachten met de kinderen.
Voor de kinderen die een surprise moeten maken of schoenendoos gaan
versieren (groep 4 t/m 8) is het belangrijk om nog even goed door te lezen wat de bedoeling is.
Het staat allemaal op het lootje.

De periode voor het sinterklaasfeest levert voor veel kinderen ook stress op. Daarvoer een stukje
vanuit de GGD.

GGDFlits Sinterklaasstress
Sinterklaas, een kinderfeest en een positief feest. Voor veel kinderen levert deze periode stress op
omdat er zoveel op hen af komt. Tegenwoordig begint deze periode voor sommigen al vanaf
Halloween en Sint Maarten.
Lees hier tips om deze periode zo gezellig mogelijk met elkaar door te komen.
Is uw kind erg stressgevoelig en maakt u zich daar zorgen over? U kunt altijd een gesprek met de
jeugdarts, verbonden aan de school van uw kind, maken om uw zorg te bespreken. Een afspraak
maken kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Komende week krijgen de kinderen:

De app is gelanceerd bij een pilotgroep. De groep bestaat uit een aantal ouders en teamleden die
de verschillende functionaliteiten zullen testen en de eerste ‘kinderziekten’ eruit zullen halen. Wij
hopen de app in januari bij alle ouders te lanceren. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan
de pilotgroep dan kunt u zich aanmelden bij Niels Boersma (nboersma@meerprimair.nl) via hem
ontvangt u een activatiecode. Hij zal ook een evaluatie met de pilotgroep organiseren.
De schoolwebsite wordt momenteel ook helemaal vernieuwd. Deze zal al eerder online zijn en zich
vervolgens geleidelijk aan gaan vullen.

