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Maandkalender: 
• Zondag 7 november oogstdienst in de kerk van Abbenes, kinderen en ouders worden 

gevraagd hiervoor fruit mee te nemen naar school op vrijdag 5 november. 

• Woensdag 24 november studiedag dus zijn de kinderen vrij! 
 

Ouders in de school: 

 
Vandaag zijn de ouders van groep 1 tot en met 4 voor het eerst weer in school geweest om hun 

kind(eren) weg te brengen. Wij blijven u vragen om zoveel mogelijk afstand tot elkaar te houden 

en bij verkoudheid thuis te blijven. Bij het betreden van de school moeten eerst de handen 

gedesinfecteerd worden. 

Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen zullen we ons beleid hierin steeds aanpassen.  

 

Oogstdienst in de kerk van Abbenes: 
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A.s. zondag is het de landelijke oogstdienst, ook wel genoemd dankdag voor gewas en arbeid. 

Tijdens deze viering staat men stil bij en dankt men voor de overvloed en het werk dat men heeft 

om goed te kunnen leven. Om ouderen en zieken mee te laten delen worden door de kerkleden 

tasjes gemaakt met fruit. Het is al jarenlang gewoonte dat de kinderen van de school meewerken 

aan het verzamelen van het fruit en op zondag meehelpen bij het rondbrengen van de tasjes. Het 

verzoek is dan ook om vrijdag 5 november fruit mee te geven naar school. Het kan ook gebracht 

worden op zaterdag 6 november tussen 11 uur en 11.30 uur in de consistorie van de kerk. 

Op zondag 7 november worden na de dienst de zakjes rondgebracht. 

 

Oudervereniging: 

Helaas heeft de oproep van de Oudervereniging en het team geen kandidaten voor het 

penningmeesterschap opgeleverd! 

Wilt u er alsublieft nog eens over nadenken. Een penningmeester is echt noodzakelijk om de 

Oudervereniging en dus ook de school goed te laten draaien! 

 

Bibliotheek: 

De bibliotheek wordt nu nog onderhouden en open gehouden door 1 ouder en 2 oud-ouders van 

de school. Heeft u een uurtje per week om deze taak te doen, meldt u zich dan aan. U wordt 

ingewerkt! 

 

Tussendoortjes en het schoolfruit: 

Het is de bedoeling dat de kinderen als tussendoortje fruit meenemen naar school. Dus geen 

koeken etc. Dit in het kader van het aanleren van gezonde eetgewoonten. 

Vanaf 15 november krijgen de kinderen weer drie keer per week fruit uit het EU schoolfruit 

project! 

 

Batterijen: 

Lege batterijen zijn geen restafval. Het is beter om deze gescheiden te verwerken. Daarom kunnen 

lege batterijen op school ingeleverd worden. Er staat in de keuken een speciale bus van Stibat. 

Voor iedere kilo batterijen krijgt de school geld dat we aan leermiddelen mogen besteden. Dus 

geef ze aan uw kinderen mee! 

 

 

 



   
 

   
 

Babino 

 
 

Willen jullie de kinderen sloffen meegeven, zodat de kinderen niet op blote voeten in de lokalen 

hoeven te lopen met dit koude weer? Op sokken glijden de kinderen uit.  

 

Er is vanuit Babino een mail gestuurd over de ruildagen. Graag willen wij jullie vragen om dit 

voortaan zoveel mogelijk via Kov-net te doen. Dit scheelt een hoop werk voor ons. Ook kunnen de 

ruildagen 2 weken voor of na de ruildag ingepland worden indien er plek is op de groep. 

 

Groetjes Team Babino 
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