
                         

     

Nieuwsbrief 2 juni, jaargang 5, nummer 19 

Maandkalender: 

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, afscheid 
Marijke 

Wat houdt ons bezig? 

Wat zijn we blij dat Erna van Steen de nieuwe directeur van IKC De Lente wordt! 

Een aantal mensen kent haar al als directeur van de St. Willibrordus in Buitenkaag. 

Op deze school blijft zij ook directeur. Dat betekent dat zij volgend schooljaar op 

wisselende dagdelen op De Lente zal zijn. Daardoor kunnen de leerkrachten, 

leerlingen en ouders haar ook regelmatig zien en aanspreken. 

Daarnaast hebben we ook goed nieuws over de invulling van de vacature voor de 

leerkracht van groep 5-8 en de intern begeleider. Gister hebben we als team 

unaniem ingestemd met de benoeming van Brenda Uittenbroek-Kant. Zij gaat op 

vrijdag voor de klas in groep 5-8 en op maandag zal zij werken als intern begeleider. 

Rianne Bijl blijft ook intern begeleider. Rianne en Brenda zullen onderling de taken 

verdelen. Daar hoort u nog over. 

Wilt u de kinderen ’s morgens insmeren met zonnebrandcrème wanneer er zon 

verwacht wordt? Zij kunnen dan lekker buiten spelen! 

Waar zijn we mee bezig? 

Groep 1-2 is vorige week naar de kinderboerderij geweest in Hoofddorp. Gelukkig 

waren een aantal (groot)ouders bereid de kinderen te brengen en te begeleiden. De 

kinderen hebben genoten van het maken van zaadbolletjes van compost, het 

oprapen van poep van de verschillende dieren en uitzoeken wel dier dat had 

geproduceerd. Verder was het aaien van schapen en geiten heel leuk. Sommige 

kinderen waren helemaal weg van de vele konijnen daar. Het is een leuk uitje voor 

de vakantie. Gratis entree en ook nog een leuk speeltuintje! 

Groep 1-2 heeft afgelopen maandag een leuke workshop gehad over Bang 

Mannetje. Het verhaal is verteld en daarna nagespeeld door de leerlingen. De 

kinderen hadden zichtbaar veel plezier! 



                         

     

 

Groepen 1-4 hebben in het kader van het thema: 

Afval, met een prikker de omgeving van de 

school opgeruimd. Het is de bedoeling dat dit de 

komende weken vaker gaat gebeuren. 

Daarnaast hebben ze les gehad over het 

scheiden van afval.  

Dat willen wij ook aan u vragen. Wilt u plastic 

bakjes van fruit, toetjes etc. meegeven aan de 

kinderen? Goed schoongemaakt en het liefst 

ontdaan van de wikkels. Op de balie bij de 

keuken staat een krat waarin het gegooid kan 

worden.  

Ook worden kleine doosjes, eierdozen etc. 

verzameld! Andere krat op de balie van de 

keuken. 

Groep 3-4 had maandag een workshop over: 

Levende poppen. De leerlingen hebben gelopen 

als een robot, bewogen als een slappe pop. Het was mooi om te zien hoeveel plezier 

dit gaf en hoe fijn het is om te bewegen! 

Groep 7-8 is hard aan het oefenen voor de musical. Een spannende klus want de 

leerlingen hebben zelf de musical geschreven met de hulp van de muziekdocent 

Daphne. 

De leerlingen van groep 6 en 7 krijgen de komende tijd de vooradviezen voor het 

voortgezet onderwijs. Daarbij is het advies in groep 6 een richtinggevend advies en 

in groep 7 is het al wat specifieker. Zo weten ouders en leerlingen waar aan gewerkt 

wordt in de laatste twee jaar op de basisschool.  

Groep 4 tot en met 8 gaan woensdag 6 juli naar het Teijlersmuseum in Haarlem. Er 

zijn nog ouders nodig voor het vervoer en de begeleiding. Kunt u deze ochtend vrij 

maken, graag melden bij de leerkracht. 

 

 

Gesprekken 

De komende periode zijn er weer gesprekken met ouders op invitatie van de 

leerkracht. Mocht u zelf graag de leerkracht willen spreken dan kunt u zich ook 

inschrijven. Maak hier gebruik van! 



                         

     

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? 

Tennisvereniging 

Bij de oefenkooi van de tennisvereniging is een half muurtje dat ook gebruikt mag 

worden door de kinderen uit de buurt. Neem je eigen tennisracket mee en een bal en 

je kunt er heerlijk oefenen. 

 

 

 
 
Op het KDV zijn wij nog druk bezig met het thema WEER en hebben we natuurlijk 
wat leuks geknutseld voor vaderdag. Deze week hebben we de peuter4daagse. We 
lopen 4 dagen 15 min een rondje door ons dorp. Vandaag krijgen de kinderen 
allemaal een medaille om de peuter4daagse af te sluiten.  
 



                         

     

  
 

  
 
 
Op de BSO zijn wij ook bezig geweest met een Vaderdagcadeau. Wij wensen 
iedereen een fijne vaderdag. 
 
Wij zouden willen vragen of jullie voor de kinderen een hoedje of petje mee willen 
geven met de warme dagen i.v.m. de zon. 
 
Groetjes, team Babino. 
 
 
 



                         

     

Lieve ouders, 
 
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik stop bij Babino Kinderopvang. 
 
Na bijna 5 jaar met plezier hier te hebben gewerkt, ga ik stoppen en volledig in het 
onderwijs werken in Badhoevedorp. 
 
Sommigen van jullie weten dat ik op maandag, dinsdag en donderdag werk als 
onderwijsassistent in de ochtenden en in de middagen bij de buitenschoolse opvang. 
Ik start na de zomervakantie met een opleiding Associate Degree Pedagogisch 
Educatief Professional. De combinatie onderwijs en opvang is dan niet meer 
haalbaar. 
Ik wil jullie bedanken voor de super leuke tijd en wie weet komen we elkaar weer een 
keertje tegen. 
 
Mijn laatste werkdag hier in Abbenes is op 13 juli 2022 
Met vriendelijke groet, 
Valerie  
 
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  


