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Maandkalender:
17 februari rapport
18 februari laatste schooldag voor de vakantie
28 februari weer op school!
Vanaf 3 maart voortgangsgesprekken, dit keer zonder kinderen.

Wat houdt ons bezig?
Ondanks dat er nog steeds zieke kinderen zijn, zijn er toch minder kinderen absent. Dit komt
door de veranderde coronaregels.
De Citotoetsen zijn dan ook allemaal gemaakt en de leerkrachten zijn bezig om de
uitkomsten hiervan te analyseren en zo de leerstof voor de komende periode voor te
bereiden.
Vandaag krijgen de kinderen allemaal hun rapport mee. De leerkrachten hebben deze
rapporten met uw kind besproken en zij kunnen er dus zelf over vertellen. Na de vakantie zijn
de oudergesprekken. Heeft u zich al ingeschreven?
Vandaag ontvangt u ook van het bestuur een brief over de afspraken voor de komende
periode. Gelukkig hoeven we na de vakantie geen mondkapjes meer te dragen en kunt u
weer op afspraak in de school. Het wegbrengen van de kinderen door de ouders in de school
stellen we nog even uit om geen onnodig risico te nemen. Continuïteit van het onderwijs en
dus voorkomen dat leerkrachten ziek worden, blijft een punt van aandacht!

Waar zijn de kinderen mee bezig?
Groep 1-2 heeft de afgelopen periode het project Post afgerond. Er is nu een heerlijk
leeshoekje in de klas waar regelmatig voorgelezen wordt. Daar genieten de kinderen
erg van! Maandag zijn de kinderen extra lief voor elkaar geweest vanwege de
Valentijnsdag.
Groep 3 heeft het Letterfeest gevierd! Dat betekent
dat alle leerlingen alle letters kennen! Hiervoor is
hard gewerkt en dus was het tijd voor een speurtocht
waarbij letters verzameld moesten worden die
samen een spreuk vormden. Daarna waren er
eetbare letters en konden de kinderen bewijzen
echte “lettervreters” te zijn geworden.

Groep 4 is sinds kort begonnen met het oefenen van de tafels. Ze zijn hier druk mee
bezig en we zijn veel tafelspelletjes aan het doen. De kinderen uit groep 4 hopen dan
ook snel hun tafeldiploma te halen!
Groep 5-8 had gister een blinde jongere in de klas met haar lerares.
Zij hebben verteld hoe je toch kunt leren ook als je blind bent. Er
waren hulpmiddelen om te proberen en ook brillen waardoor je even
kon ervaren hoe de wereld van een blinde eruit ziet. De leerkrachten
en leerlingen waren erg onder de indruk! Op Parro vindt u mooie
filmpjes!

Gymlessen!
Vanaf de voorjaarsvakantie zal het gymrooster op dinsdag gewisseld worden. Dat
betekent dat de kinderen van groep 1-2 op dinsdagochtend starten met de gym.
Wilt u er voor zorgen dat ze rond 8.20 bij de gymzaal zijn zodat ze om kunnen
kleden? Dan kan meester Jorn op tijd starten met de les!

Klussen in de school
Is er nog een ouder die door de weeks of in het weekend even wat klusjes in de
school wil en kan doen? Er moet nog het een en ander vastgemaakt, opgehangen
worden. Het is ook in het belang van uw kind. Graag melden bij de leerkracht.

OV
De oudervereniging is weer compleet. Nu kunnen zij ook weer hun taken oppakken.
De eerste actie is een enquête onder de ouders. U zult die binnenkort ontvangen.
Van harte aanbevolen!

MR
Hans van Hees is nog het enige ouderlid van de Medezeggenschapsraad. Wie komt
met hem meedenken? Meer informatie bij Hans van Hees mr@ikcdelente.nl of bij
Marijke van Agteren.

Sponsorloop
Door de situatie rond corona zijn we genoodzaakt de sponsorloop uit te stellen.
Zodra het weer kan zullen we het weer oppakken.

Bij Babino IKC de Lente zijn we afgelopen week erg druk geweest met het thema
Valentijn.

De kinderen op de BSO hebben mooie waxinelichtjes geknutseld van klei en hebben
deze prachtig versierd met strijkkralen.
Op het kinderdagverblijf hebben we samen met de kinderen hele mooie
valentijnskaartjes geknutseld, met leuke hartjes stempels hebben ze deze mogen
versieren.

We gaan nu beginnen met een nieuw thema, vormen/kleuren en cijfers.
Voor de voorjaarsvakantie hebben wij al een leuke planning gemaakt voor de
kinderen op de BSO. De planning zal nog doorgestuurd worden aan de ouders via de
mail. Mocht er plotseling wat in uw eigen planning veranderen waardoor uw kind niet
komt, horen wij dat graag zo snel mogelijk.
Groet, Team Babino

