Nieuwsbrief 19 mei, jaargang 5, nummer 17
Maandkalender:
23 mei schoolreisje groep 1,2,3,4,5,6
23-25 mei schoolkamp groep 7,8
26,27 mei vrij, Hemelvaart
30 mei start citotoetsen voor alle leerlingen van groep 3 tot en met 7
1 juni koffieochtend
6 juni 2e Pinksterdag
7 juni studiedag, kinderen vrij

Wat houdt ons bezig?
Op dit moment wordt er door de school gezocht naar een nieuwe directeur, een extra
intern begeleider en ook naar een leerkracht voor groep 5-8 voor de vrijdag.
Deze vacatures zijn per 1 augustus 2022. Kent u iemand die geschikt zou zijn voor
een van deze functies, dan graag een seintje naar de leerkracht of de directeur.
Vanavond is de afsluiting van het project: Ridders en kastelen (groep 1-4) en
Moderne geschiedenis (groep 5-8). U komt toch ook samen met uw kind!? Inloop van
18-19 uur. Wij zorgen voor koffie, thee en limonade!
Groep 8 heeft de uitslag gekregen van de IEP eindtoets. Zij hebben allemaal een
goede passende score behaald. Ze mogen trots zijn op zichzelf. Fijn dat deze
spanning nu weg is.
De school is geschilderd. Veel dingen moeten opnieuw opgehangen worden. Welke
ouder wil ons daarbij helpen?
We zijn blij met Bas van de Water, vader van Boy in groep 2. Hij maait regelmatig het
gras van de leertuin. Zijn er ouders die hem daarbij willen helpen? De maaier staat
op school.
De komende periode staan er ook een aantal excursies gepland met de
verschillende groepen. Wilt u ons helpen met vervoer wanneer dit gevraagd wordt?
Wilt u de kinderen ’s morgens insmeren met zonnebrandcrème wanneer er zon
verwacht wordt? Zij kunnen dan lekker buiten spelen!

Schoolfotograaf
Alle kinderen zijn gister op de foto gegaan. Er zijn groepsfoto’s gemaakt en we zijn
zelfs met de hele school op de kiek gegaan. We hopen dat de foto’s mooi geworden
zijn. Met twee weken zouden ze op school moeten zijn.

Sportvierdaagse 2022
Wil jij een te gekke week beleven? Doe dan mee aan de Sportvierdaagse 2022, het
leukste sportkamp van De Haarlemmermeer! De Sportvierdaagse vindt plaats van 18
t/m 21 juli bij MHC De Reigers waar het thema WK Sport&Fun centraal zal staan. Je
gaat kennismaken met bekende en onbekende sporten, krijgt clinics van echte
professionals en in groepjes van max. 10 kinderen krijg je een eigen
groepsbegeleider waar persoonlijk contact voorop staat. Daarnaast krijg je een
tenue, een tof certificaat, wordt elke dag de lunch en de tussendoortjes verzorgd en
gaan wij zorgen voor een week om nooit te vergeten! Schrijf je snel in want
VOL=VOL

DOE DE TEKEN-CHECK!
Met de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen wandelt of speelt loopt
risico op een tekenbeet en daarmee een verhoogd risico op de ziekte van Lyme.
Dus ben je in het groen geweest, check jezelf en je kinderen dezelfde dag op teken!

Uit onderzoek van GGD Kennemerland blijkt dat 1 op de 6 kinderen, na een verblijf
van een halve dag in duingebied, een of meerdere tekenbeten had. Ook bleek dat de
kinderen na dit verblijf te weinig gecontroleerd worden op tekenbeten.
Meer informatie Kijk voor meer informatie op GGD leefomgeving, de website van het
RIVM of check de Tekenradar voor de actuele tekenactiviteit.

Op het kinderdagverblijf hebben wij vorige week het thema Lente afgesloten. De
kinderen hebben hun mooie knutselwerkjes mee naar huis gekregen.
Vanaf deze week starten wij met het nieuwe thema ''Het weer''. De juffen hebben al
allerlei leuke activiteiten bedacht en de kinderen zijn deze week zelfs al begonnen
met het knutselen van een regenboog!
Gelukkig mogen we al even genieten van het mooie weer. Wij willen jullie vragen om
uw kind thuis alvast in te smeren met zonnebrandcrème voordat uw kind naar de
opvang komt.
Ook op de BSO starten we met het thema ''Het weer''. Er staan al een paar
spannende proefjes op de planning en we hopen dat de kinderen het leuk vinden.
Het duurt nog even, maar we zijn al druk bezig met het verzinnen van leuke
activiteiten voor de zomervakantie. Zouden jullie aan ons door willen geven wanneer
de kinderen vakantie hebben? Dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Groetjes,
Team Babino

