
                         

     

Nieuwsbrief 2 juni, jaargang 5, nummer 18 

Maandkalender: 

6 juni 2e Pinksterdag, kinderen vrij 

7 juni studiedag, kinderen vrij 

27 juni laatste MR vergadering van dit schooljaar 

1 juli rapporten mee 

11 juli afscheidsavond en musical van groep 8 

14 juli eindfeest voor de hele school, lunch verzorgd door school 

14 juli 14 uur bijeenkomst op het plein om de vakantie te vieren 

Wat houdt ons bezig? 

Op dit moment worden de laatste stappen gezet voor de benoeming van een nieuwe 

directeur, nog even afwachten, dan zullen we u informeren. 

We zoeken nog een extra intern begeleider en ook 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.  

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! 

Inloopavond Thema 

Voor het eerst sinds corona, ruim twee jaar geleden konden we op donderdag 19 mei 

de school weer openen voor alle ouders! Wat een feest om te zien dat bijna alle 

ouders er waren, zelfs opa’s en oma’s, broers en zussen! De kinderen konden voor 

het eerst in lange tijd de school laten zien, hun werkplek, de gemaakte werkjes of 

hun presentaties doen. Het was een groot feest ook voor de leerkrachten die de 

ouders ook erg gemist hebben in de school! 

Schoolfotograaf 

We zijn blij met de mooie individuele en groepsfoto’s die de fotograaf gemaakt heeft. 

Er is zelfs een foto gemaakt waarop alle leerlingen en leerkrachten van de school 

staan. Deze komt in de gang te hangen! 



                         

     

Schoolreis en schoolkamp 

Wat hadden we het getroffen met zowel de schoolreis als het schoolkamp!  

Bij de schoolreis zaten de kinderen al weer in de bus toen het begon te regenen. De 

kinderen hebben de hele dag in de Linnaeushof kunnen spelen. Voor alle kinderen 

van groot tot klein waren er aantrekkelijke toestellen en activiteiten. Een aantal 

kinderen heeft lekker in en rond het water gespeeld. Gelukkig waren er ook droge 

kleren mee. Er zijn geen ongelukjes gebeurd en de kinderen kwamen blij maar moe 

 

weer terug met een prachtige bus. Een schoolreisje om te herinneren! 

De kinderen die op kamp gingen vertrokken direct na de bus van het schoolreisje. Zij 

gingen op de fiets naar Leimuiden. Onderweg hebben zij gesupt, duidelijk was dat de 

meeste kinderen zich niet door de temperatuur van het water lieten weerhouden. De 

camping van boer Aad is een prachtige plek om te spelen, trampolines, een touw om 

te zwaaien tussen hooibalen, allerlei dieren en bij regen mag je zelfs badmintonnen 

tussen de koeien in de stal! De tweede dag naar het kaasmuseum, zwemmen in de 

Brasem en barbecueën met alle leerkrachten van school. Daarna een spel waarbij 

heel veel gerend moest worden. De derde dag opruimen, inpakken en met tegenwind  

weer naar school. Moe maar zeer voldaan werden zij opgewacht door hun ouders. 

 



                         

     

Wat gebeurt er in de klas? 

In groep 1-4 is men gestart met het nieuwe project over afval. De vragen die de 

kinderen hebben zullen worden geïnventariseerd en de komende weken zullen de 

kinderen op zoek gaan naar de antwoorden. Voor het knutselen hebben de 

leerkrachten kleine verpakkingen nodig, 6 eierdozen, doppen etc. nodig. Wilt u die 

schoon mee naar school geven? 

Groep 1-2 gaat donderdag 9 juni naar de kinderboerderij voor een les over Keutels! 

Graag praktische kleding en schoenen aan. 

In groep 5-8 is het thema Kringloop. 

Zij gaan na volgende week weer in groepjes de onderwerpen uitdiepen en 

antwoorden zoeken op hun onderzoeksvragen.  

Daarnaast zijn er iedere dag Cito toetsen in groep 3-8. Het lezen, spellen, rekenen 

en begrijpend lezen wordt getoetst. Dit vergt veel concentratie van de leerlingen. Op 

tijd naar bed en goed ontbijten is fijn voor ze!  

Aanstaande maandag is het tweede pinksterdag. Dinsdag heeft het team een 

studiedag over begrijpend lezen. De kinderen hebben dus een lang weekend. We 

verwachten ze woensdag weer fris op school. 

Leenkleding weer terug naar school 

Een ongelukje is zo gebeurd bij de kleuters. Vandaar de reservekleding bij juf Romy. 

Denkt u eraan om deze kleding snel weer gewassen terug te geven aan de juf? 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

     

 

Thema weer op het kdv en bso! 
 
Op dit moment zijn wij druk bezig met het thema WEER. We gaan kennismaken met 
alle soorten weer types. We hebben al mooie regenbogen gemaakt  met verf en 
crêpepapier.  

 
Ook hebben we al een knutsel gemaakt van de wolken waar regen uit komt. 

 
Elke ochtend benoemen we het weer van de dag en spelen we natuurlijk lekker 
buiten. We lezen verhaaltjes voor en zingen we liedjes over het weer.  Ook hebben 
we flesjes gevuld  met water , glitters en bolletjes voor regen, zon en sneeuw.  

 
Voor de kindjes die al kunnen lopen willen wij vragen of jullie slofjes( met antislipzool) 
of antislipsokken willen meegeven zodat zij minder snel uitglijden. Ook even een 



                         

     

herinnering of jullie de kinderen in de ochtend willen insmeren met 
zonnebrandcrème. 

 
 
 
Unieke Peuter4daagse bij Babino 13 t/m 16 juni! 
 

 
De afgelopen jaren kwamen in Zuid Limburg duizenden peuters in beweging tijdens 
de Peuter4daagse. Vanwege het succes besloot JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde 
Toekomst) in samenwerking met Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) de 
Peuter4daagse ook landelijk aan te bieden.Dit jaar doen wij ook mee! Met een groep 
van ongeveer 14 enthousiaste peuters wandelen we van 13 t/m 16 juni rondom onze 
eigen opvanglocatie en verdienen zo de officiële Peuter4daagse medaille. 
Doel van de Peuter4daagse 
Het doel van de Peuter4daagse is dat de pedagogisch medewerkers met de peuters 
van de kinderopvang (2 tot 4 jaar) vier dagen minimaal een kwartier wandelen. De 
kinderen ontdekken zo al op jonge leeftijd dat bewegen leuk is. Tijdens deze vier 
dagen staat het belang en plezier van bewegen centraal. 
Na iedere wandeling krijgen de peuters een stempel op hun stempelkaart. Op de 
dagen dat zij niet op de opvang zijn, vragen wij de ouders om thuis met hun kind 15 
min te wandelen. Zo lopen ze allemaal toch 4 dagen voor de Peuter4daagse. Op de 
laatste dag ontvangen zij allemaal hun mooie Peuter4daagse medaille rond 17 uur. 
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hebben ook al een mooie 
vlaggenlijn gekleurd. 
 
Wij hebben er zin in! 



                         

     

 
 
Zomer vakantie! 
 
Op 14 juli hebben wij ZOMERFEEST! Deze dag vieren wij feest en dus gaan wij 
allemaal leuke spelletjes doen, liedjes zingen en er komt zelfs een springkussen. Als 
het mooi weer is doen we ook zeker spelletjes met water. Wilt u daarom uw kind 
extra kleding meegeven? We gaan er deze dag een groot feest van maken met zijn 
allen. 
Dan is het ook alweer tijd voor de zomervakantie. I.v.m. het plannen van personeel, 
leuke activiteiten en uitjes horen wij graag zo snel mogelijk wanneer uw kind er niet 
is. Kunt u dat aan ons doorgeven voor zowel de BSO als de KDV? 
 
 
Groetjes,  
Team Babino  


