
                         

     

 

Nieuwsbrief 11 november, jaargang 5, nummer 6 

Maandkalender: 

• Woensdag 1 december koffieochtend! Inge Petri van de GGD is 

ook weer aanwezig voor vragen. 

• Vanaf 15 november zijn de voortgangsgesprekken. U wordt 

hiervoor uitgenodigd of kunt zelf een afspraak maken met de 

leerkracht. 

• Woensdag 24 november studiedag dus zijn de kinderen vrij! 

• Vanaf woensdag 17 november is er weer schoolfruit! 

• Vrijdag 24 december is er een continurooster tot 14 uur. Verdere 

informatie over de kerst volgt. 

Ouders in de school: 

 

Tot onze grote spijt is het aantal besmettingen in Nederland weer aan 

het oplopen. Op vele scholen zijn er alweer klassen in quarantaine! Dit 

willen wij graag voorkomen. Van de afgelopen keren dat dit noodzakelijk 

was, hebben we geleerd dat kinderen, ouders en leerkrachten hier heel 

verdrietig van worden en dat het voor veel spanning zorgt en het 

onderwijs eronder lijdt.  

Vandaar op donderdag geen inloop meer voor groep 1 tot en met 4! 

Wel kunt u op afspraak in de school. Wij vragen u dan de handen te 

desinfecteren of te wassen en een mondkapje te dragen tot u ergens zit. 

Wilt u dan ook uw naam en telefoonnummer noteren op de balie bij de 

keuken? 

Thema: Kleding & Sport 



                         

     

 

Wij zijn begonnen met een nieuw thema, namelijk: 'kleding & sport'. 

In de bovenbouw hangen er allemaal kledingstukken in het lokaal en de 

kinderen konden op deze manier raden wat het thema is. 

In de onderbouw en middenbouw zijn de kinderen bezig met het maken 

van hun eerste eigen winkeltje. Er zijn daarbij ook prijslijsten gemaakt. 

De kinderen hebben bedacht wat ze allemaal al wisten over kleding en 

dat was een heleboel. 

We hebben ook nagedacht over wat de kinderen allemaal willen leren? 

Deze vragen hebben we opgeschreven en aan het einde van het thema 

hopen we dat de kinderen op veel vragen ook antwoord kunnen geven. 

Een geslaagde start van het thema en veel enthousiasme bij de 

kinderen. 

 



                         

     

 

 

 



                         

     

 

Open dagen op het voortgezet onderwijs 

De opendagen van het voortgezet onderwijs komen eraan. U kunt deze 

vinden op de website van de VO scholen en in de plaatselijke kranten. 

Het is ook in groep 7 al leuk om deze open dagen te bezoeken, de 

kinderen weten dan waarvoor ze werken! 

Oogstdienst in de kerk van Abbenes: 

  

Wat fijn dat veel kinderen fruit hadden meegekregen van thuis. Dit is 

uitgedeeld aan ouderen en zieken in Abbenes. Van een aantal van hen 

kregen we een bedankmail! 

Oudervereniging: 

De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft een nieuwe penningmeester 

voor de Oudervereniging opgeleverd. Agnes Stawicka, moeder van Aarin 

en Rafi! Wat zijn wij blij dat zij de klus over wil nemen. 

In de jaarvergadering van de Oudervereniging van a.s. maandag 15 

november om 19.30 uur wordt de nieuwe taakverdeling binnen de OV 

besproken. 



                         

     

Deze bijeenkomst is te volgen via Teams, u hoeft er het huis niet voor 

uit! Aanmelden bij ov@ikcdelente.nl. Daarna krijgt u de vergaderstukken 

thuisgestuurd.  

Van harte aanbevolen.  

 

Ouderbijdrage:  

Gelukkig hebben al veel ouders de ouderbijdrage van 30 euro voor het 

komend schooljaar betaald. Mensen die er nog niet aan toe gekomen 

zijn willen we vragen zo snel mogelijk dit bedrag over te maken op de 

schoolrekening NL61INGB0003472298 t.n.v. de oudervereniging IKC De 

Lente onder vermelding van: ouderbijdrage. 

 

Kunt u ons helpen aan stof? 

De komende periode hebben we stof nodig of oude kleren die we mogen 

verknippen. Heeft u nog iets liggen, geef het mee naar school. 

 

Tussendoortjes en het schoolfruit: 

 

Het is de bedoeling dat de kinderen als tussendoortje fruit meenemen 

naar school. Dus geen koeken etc. Dit in het kader van het aanleren van 

gezonde eetgewoonten. 

Vanaf 15 november krijgen de kinderen weer drie keer per week fruit uit 

het EU-schoolfruit project! Iedere keer is het weer een verrassing wat we 

krijgen, het varieert van sinaasappel tot druiven tot wortels. Wilt u op 
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woensdag, donderdag of vrijdag even helpen bij het klaarzetten, geeft u 

zich dan even op bij de leerkracht. 

Babino 

 

- Volgende week start Marjolijn weer na haar verlof met werken. 

Wusai en Marjolijn zullen samen de BSO gaan draaien op 

maandag en dinsdag. Op woensdag en vrijdag is Marjolijn er in 

haar eentje aanwezig en op donderdag is Wusai alleen. 
- Wij zijn deze week alweer druk bezig met het opstarten van thema 

Sinterklaas. De mutsen voor de intocht zijn al gemaakt en mee 

naar huis met de meeste kindjes. De komende weken zullen wij 

veel voorlezen, liedjes zingen, knutselen en spelletjes doen 

rondom dit thema.  

- 3 december zullen wij ook Sinterklaas op het kinderdagverblijf 

vieren met de kinderen die dan aanwezig zijn. Natuurlijk gaan wij 

ook nog schoentjes knutselen en zetten. 

- De BSO viert maandag 29 november Sinterklaasfeest.  

- Vanavond is het Sint- Maarten. Alle kindjes die kunnen lopen 

hebben de afgelopen week een lampion geknutseld. Ook hebben 

wij de liedjes geoefend.  

“Kijk mijn lichtje”, en “11 november is de dag”. Heel veel plezier 

 met het lopen vanavond!! 

-   

- I.v.m. oplopende coronacijfers willen wij jullie weer vragen om de 

kinderen buiten aan ons over te dragen. Zijn er echt 

bijzonderheden die jullie binnen met ons willen bespreken, laat dit 

dan even weten. Willen jullie er dan wel aan denken om een 

mondkapje te dragen en de 1,5 meter afstand te bewaren? 

Wij kijken uit naar de gezellige feestmaanden en zullen hier een leuke 

tijd van maken.  



                         

     

Groeten Team Babino 

 

 

 


