
                         

     

 

Nieuwsbrief 25 november, jaargang 5, nummer 7 

Maandkalender: 

• Woensdag 1 december koffieochtend! Dit doen we buiten dus trek 

een warme jas aan. Inge Petri van de GGD is ook weer aanwezig 

voor vragen. 

• Woensdag 24 november studiedag dus zijn de kinderen vrij! 

• Schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. 

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

informatie over de kerst volgt. 

Ouders in de school: 

 

Afgelopen week hebben we gemerkt dat onze leerkrachten ondanks hun 

vaccinaties en alle voorzorgsmaatregelen toch ziek kunnen worden. 

Zowel juf Romy als juf Chantal waren het slachtoffer maar gelukkig is juf 

Romy weer fit en aan het werk. 

Gelukkig helpt u ons door verkouden en hoestende kinderen thuis te 

houden. Volg bij twijfel de https://www.boink.info/beslisboom. 

Op afspraak mag u 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? 

Wat er allemaal deze weken in school gebeurt kunt u volgen via Parro! 

Thema: Kleding & Sport 

 



                         

     

 

 

 

 

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! 

 

Tussendoortjes en het schoolfruit: 

 

Heeft u al gehoord over de lekkere wortels, de appels, ananas die de 

kinderen hebben gekregen via het schoolfruit programma. 

Een goede manier om de kinderen te wennen aan een gezond 

voedingspatroon. 

Grasmaaien geregeld! 

De afgelopen weken is het gras in de leertuin en bij de opvang geregeld 

gemaaid door Bas van de Water, vader van Boy. Er staat nu een 

robuuste grasmaaier op school en bovendien wordt de benzine het 

eerste jaar gesponsord door Hebo, het montagebedrijf! Wij als school 

zijn heel blij met de maaimachine en de trouwe maaier! 



                         

     

 

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 thema Sinterklaas. Wij 

lezen veel voor, zingen liedjes, knutselen en doen spelletjes  rond 

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.  

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

de kinderen buiten aan ons over te dragen. Dus niet de school 

in komen. 

- Zijn er echt bijzonderheden die jullie binnen met ons willen 

bespreken, laat dit dan even weten. Als jullie op uitnodiging 

van ons binnenkomen, moet er een mondkapje gedragen en 

1,5 meter afstand gehouden worden! 

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

tijd van maken.  

Groeten Team Babino 

 

 



                         

     

 


