Nieuwsbrief 2 juni, jaargang 5, nummer 20
Maandkalender:
14 juli eindfeest voor de hele school, tussendoortje en lunch verzorgd door
school
14 juli 14 uur bijeenkomst op het plein om de vakantie te vieren en afscheid van
Marijke
Maandag 29 augustus 8.25 uur weer gezond op school!

Afscheid
Morgen neem ik afscheid van De Lente en ga ik met pensioen. Tweeënveertig jaar
nadat ik mijn carrière in het onderwijs ben begonnen. Graag was ik langer gebleven
maar mijn gezondheid verhindert dat. Ik ben graag op de Lente. Het lichte gebouw,
de ruimte in en rond de school maar vooral de kinderen, ouders en collega’s maken
het werken hier fijn. Deze kleine school is uniek en het is een voorrecht als kind om
hier naar school te mogen gaan. De kinderen krijgen alle aandacht die nodig is,
groeien op in een veilige omgeving, worden gekend en gewaardeerd. Alle kansen tot
groei. Nu corona deels voorbij is, kunnen de groepen er weer op uit, samen de
wereld verkennen. Zo worden zij tot complete mensen, klaar voor de toekomst!
Gelukkig heb ik een opvolger, Erna van Steen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de
school verder tot bloei kan brengen!
Rest mij u te bedanken voor uw vertrouwen en de prettige samenwerking. Ik wens u
en uw gezinnen alle goeds!

Musical
Afgelopen maandagavond was het afscheid van groep 8. De ouders en de leerlingen
van groep 8 kwamen om 17 uur voor de barbecue. We hebben heerlijk gegeten.
Thijs, Indy en Jari stonden echt in het middelpunt van de aandacht.
Rond kwart voor 7 kwamen ook de leerlingen van groep 7, ouders en grootouders,
broers en zus.
Alle kinderen hebben de sterren van de hemel gespeeld! Het was ook wel een
bijzondere avond. De groepen 7 en 8 hebben zelf de musical gemaakt onder
begeleiding van juf Daphne, de muziekdocent; verder ingeoefend met juf Inge en
Hannelore. Dus de liedjes, de teksten, het decor, de filmpjes allemaal zelf bedacht en
uitgevoerd! Zij mogen terugkijken op een mooi project!
Het publiek was dan ook heel enthousiast!

Na de musical een afscheid van de groep 8 leerlingen. Iedereen ging voldaan naar
huis.

Wat houdt ons bezig?
Tussendoortjes en lunch
Om onze leerlingen gezonde eetgewoonten aan te leren en het milieu niet extra te
belasten krijgen de kinderen aan het begin van hun schoolloopbaan een dopper. Het
is de bedoeling dat deze iedere dag gebruikt wordt. Het liefst gevuld met water. De
kinderen kunnen ook zelf op school de dopper vullen bij het watertappunt.
Verder wordt er als tussendoortje fruit of groente gegeten. Alle dagen van de week.
Helaas zijn we dit jaar uitgeloot voor het gratis schoolfruit. We vragen u dan ook om
iedere schooldag groente of fruit mee te geven. De lunch bestaat uit brood en evt.
fruit of groente. GEEN SNOEP IN DE BROODTROMMELS!
Deze afspraken zijn besproken in de Oudervereniging. Zij ondersteunen de lijn van
de school. Afgesproken is dat u een briefje in de trommel vindt wanneer uw kind
snoep of koek mee heeft. Het kind mag dit op school niet opeten.
Strenge lijn in het belang van alle leerlingen!
Corona
Bij de nieuwsbrief ook een brief van Meer Primair. Op veel scholen zijn er weer
zieken en de kans is groot dat er na de vakantie nog meer besmettingen zullen zijn.
Daarom krijgt u behalve een vakantiegroet, weer met zonnebloempitten, ook een
zelftest mee. Wilt u deze op de avond voor de school weer begint gebruiken? Dit
voorkomt dat er besmette kinderen op school komen en binnen de kortste keren een
heleboel kinderen weer thuis zitten!
Verandering in het team
Na de zomervakantie zien we juf Chantal niet terug op school. Zij heeft een baan
gevonden dichter bij huis. We bedanken haar en wensen haar een goede start op de
nieuwe school.
Donderdag 14 juli is de laatste schooldag en dat vieren we met een Eindfeest.
Nog even op een rijtje:
-

Makkelijke kleding aan die vies mag worden
Goed insmeren voor schooltijd, evt een petje
Tussendoortje en lunch wordt verzorgd door school

-

Continurooster, om 14 uur uit
Om 14 uur, feestelijke afsluiting van het schooljaar en afscheid van juf Marijke

Dus iedereen uitgenodigd!

Zomer vakantie!
Op donderdag 14 juli hebben wij zomerfeest van 09.00 uur tot 13.00 uur. De
kinderen die niet aanwezig zijn deze dag op de opvang zijn van harte welkom om
tijdens het zomerfeest even mee te spelen. Wel moeten de mama’s/ papa’s/oma’s
erbij blijven i.v.m. personeel. We gaan allemaal spelletjes doen en deze vinden
buiten plaats. Laten jullie even weten of jullie gezellig langskomen op het
zomerfeest?
Groetjes team Babino

