
                         

     

 

Nieuwsbrief 9 december, jaargang 5, nummer 8 

Maandkalender: 

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

informatie over de kerst volgt. 

Wat houdt ons bezig? 

Regelmatig horen we van zieke ouders, zijn kinderen ziek thuis of in quarantaine en 

ook juf Chantal is nog niet beter. Het coronavirus gaat rond ook in Abbenes. De 

kinderen van groep 5-8 en alle volwassenen in school moeten nu op school in de 

gangen een mondkapje dragen en hebben dinsdag zelfs zelftesten mee naar huis 

gekregen. We hopen dat gaat helpen en we zo besmettingen snel op kunnen sporen. 

Wij vinden dat als team niet leuk maar we willen graag op school les blijven geven! 

Vol spanning wachten wij de persconferentie van 14 december af. Gaan de scholen 

een week eerder dicht zoals het OMT wil of blijven we open tot de kerst. Bij een 

eerdere sluiting gaan de leerkrachten online onderwijs geven gedurende de 

ochtenden tussen 9 en 12 uur. Op die manier lopen uw kinderen geen achterstand 

op! We zullen dan ook de viering van de kerst op een andere datum doen. Informatie 

volgt! 

Gelukkig helpt u ons door verkouden en hoestende kinderen thuis te houden. Volg bij 

twijfel de https://www.boink.info/beslisboom en/of neem een zelftest af. 

Alleen 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 lijst op de balie bij de keuken? 

Het is jammer dat u niet in onze mooi versierde lokalen en gangen mag komen. Hier 

is het al bijna kerst. 

We delen zo veel mogelijk in Parro! 

 

Wat gebeurt in school? 

https://www.boink.info/beslisboom


                         

     

Pietengym: 

Vorige week dinsdag hadden de kinderen pietengym 

van meester Jorn. Wat was dit een groot succes. De 

kinderen van de groepen 5/6/7/8 mochten eerst naar 

de gymzaal en hebben samen met meester Jorn de 

zaal ingericht. Ze hebben behoorlijk uitgepakt, want de 

zaal stond helemaal vol.  Met hun pakjes hebben de 

kinderen allerlei opdrachten gedaan. 

De onder- en bovenbouw hebben ook nog een pietendiploma gekregen.  

 

 

Sinterklaas met zijn pieten op school: 

Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk 

zover, Sinterklaas met zijn pieten kwamen op 

school! Niet gewoon op het paard maar 

gebracht door de vader van Sanne, op de 

tractor met aanhanger! 

Sinterklaas zag er alleen anders uit dan 

anders. Hij had namelijk pieten kleren aan!?  

Gelukkig hingen de kleren van de Sint in het 

winkeltje van groep 1-2! Sinterklaas heeft 

zich snel omgekleed en en zat in een lokaal 

waar alle klassen bij hem langs konden komen. De kinderen van groep 1 t/m 4 

hebben allemaal een cadeautje gekregen.  

Bij de bovenbouw groepen zijn de kinderen bezig geweest met het 

lezen van de gedichten, het bekijken van de surprises en natuurlijk 

het openmaken van de cadeautjes. Wat hebben de kinderen goed 

hun best gedaan om mooie surprises te maken en wat kregen ze 

leuke cadeautjes! 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben ook de surprises nog 

even bewonderd. 



                         

     

 

Modeshow: 

Vanochtend is het thema kleding afgerond 

met een modeshow. Weer een uniek 

evenement dat alleen op zo'n kleine school 

kan. Alle kinderen van de school, van jong 

tot oud, hebben hun kleding getoond aan de anderen. Iedereen heeft meegedaan! 

Geïntroduceerd door onze ladyspeaker juf Inge, kreeg iedereen complimenten voor 

de kleding, het mooie haar afgesloten met natuurlijk een groot applaus! De creaties 

zijn vastgelegd door de persfotograaf juf Susan. Juf Romy en juf Hannelore zorgden 

voor de persoonlijke begeleiding van de mannequins (m/v). 

Klusser nodig: 

Zijn er handige ouders die ons kunnen helpen bij de klusjes in school? Ik denk dan 

aan het ophangen van een bord, de gitaren en het vastzetten van kasten aan de 

muur. We zouden er enorm mee geholpen zijn! Wilt u ons helpen, graag melden bij 

de leerkrachten of directie! 

 

 

 

Babino 

 

- I.v.m. de besmettingen onder ouders en kinderen 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! 

Groeten Team Babino 

 

 



                         

     

 


