
                         

     

 

Nieuwsbrief 20 januari, jaargang 5, nummer 10 

Maandkalender: 

24 januari, start van de Cito toetsen in de groepen 3 en 4,  

uitgesteld voor groep 5 tot en met 8 

9 februari, studiedag Meer Primair, kinderen vrij 

 

Wat houdt ons bezig? 

 

Gelukkig mochten we 10 januari weer starten als school! Opluchting bij leerlingen, 

ouders en leerkrachten!  

Eerst leek het aantal zieke, besmette kinderen mee te vallen maar op dit moment zijn 

er vooral veel baby’s, peuters en kleuters ziek. Deze kinderen hebben naast 

verkoudheid vaak last van maag en darmen. Omdat deze kinderen meestal niet 

getest worden, hebben we geen idee hoeveel kinderen besmet zijn. Dat maakt het 

extra spannend voor de andere leerlingen en leerkrachten. Een zelftest bij deze 

kinderen zou meer zicht geven op de ontwikkeling van Corona binnen de school, van 

harte aanbevolen! 

Wij zijn blij met de leerlingen van groep 5-8 die zo trouw hun mondkapjes dragen en 

regelmatig zelftesten doen! Compliment voor jullie! 

Toch hebben we vanochtend moeten besluiten om groep 5-8 in quarantaine te 

sturen. Er was namelijk een derde besmette leerling in de klas. Dit is het moment 

waarop de overheid vindt dat de klas in quarantaine gestuurd moet worden. 

Daarnaast moet juf Inge nu ook met haar gezin in quarantaine. Groep 5-8 zal vanaf 

vanochtend online onderwijs krijgen. Dat duurt in ieder geval de volgende week!  

 

 

 



                         

     

 

Quarantaine, hierover is veel onduidelijkheid. Wat zijn de regels van het RIVM? 

1. Een positief getest kind gaat in quarantaine met de rest van het gezin. Deze 

periode duurt 7 dagen. Is het kind dan 24 uur klachtenvrij dan mag het weer 

naar school. 

2. Is een gezinslid positief getest en wordt de anderen niet getest dan geldt het 

volgende: Het hele gezin gaat in quarantaine voor 7 dagen. Daarna start de 

quarantaineperiode van de niet geteste gezinsleden. Dit zijn 10 dagen. Het is 

ook mogelijk om op de 5 de dag te laten testen bij de GGD. Is dit negatief dan 

kan het kind weer naar school. 

3. Is een gezinslid positief getest en worden de gezinsleden negatief getest en 

gaan ze aansluitend in quarantaine dan kan er na 5 dagen weer getest 

worden. Is de uitslag dan negatief dan kan het kind weer naar school. 

Het is heel vervelend maar we hopen dat iedereen zich aan deze regels zal houden 

vooral in het belang van de continuïteit van opvang en van het onderwijs. 

Besmette kinderen in de klas en bij de opvang vergroten de kans op ziekte bij de 

leerkrachten en de leidsters. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt zal uitval van 

deze mensen bijna direct leiden tot het naar huis sturen van een klas en in het 

gunstigste geval zal er dan sprake kunnen zijn van thuisonderwijs. De leerkrachten 

en leidsters doen er alles aan om gezond te blijven en leven de regels strikt na ook in 

hun privéleven. Helpt u ook een handje? 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

Deze eerste weken van dit kalenderjaar zijn de zogenoemde “Alles apart” weken. In 

deze weken wordt de leerstof niet thematisch aangeboden maar gewoon per vak. Op 

de manier waarop u het zelf waarschijnlijk ook geleerd heeft op school. In deze 

periode zijn ook de Citotoetsen. Bij de jongere kinderen wordt er op de maandag- en 

dinsdagmiddag groepsdoorbroken gewerkt. Zij hebben dan wel een klein thema. Op 

dit moment is het de post. 

Daarom zijn ze naar de brievenbus naast de kerk gelopen. Voor de kleinsten een 

hele wandeling! 



                         

     

 
 

Pauzesport 

Vanaf 23 augustus is Team Sportservice het project Pauzesport gestart op IKC de 

Lente. Ricardo en Cindy zijn dit jaar gestart op onze school. Zij zorgen voor een 

gevarieerd sportaanbod (ma-di-do-vrij). Daarmee stimuleren en prikkelen zij de 

kinderen om mee te doen met het sportaanbod. Ze zijn nu bezig met het thema: 

Samen Spelen. 

Hierbij een kleine kennismaking met Ricardo en Cindy.

 



                         

     

 

Hey! Ik ben Ricardo en ik ben 22 jaar oud. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien 

ben ik twee maanden geleden begonnen met de Pauze Sport bij de IKC de Lente. Ik 

woon al mijn hele leven in Beinsdorp en ik heb een lange tijd in Nieuw-Vennep op 

school gezeten. Voordat ik bij Team Sportservice ging werken heb ik het CIOS 

gedaan, een sport opleiding, waarbij ik de richting van voetbaltrainer heb gekozen. 

Hier heb ik ook een aantal KNVB diploma’s behaald. Ik doe zelf aan voetbal en 

daarnaast geef ik al 3 jaar lang voetbaltrainingen bij verschillende clubs. Ook doe ik 

aan Nunchaku, waarbij ik een aantal keer Nederlands, Europees en zelfs 

Wereldkampioen ben geworden. Ik vind het superleuk om met de kinderen 

activiteiten buiten te doen en ik zie jullie graag snel weer! 

 

Ik ben Cindy en ik ben 27 jaar oud. Ik heb de ALO (Academie Lichamelijke 

Opvoeding) gestudeerd. Daarna ben ik één jaar gestart op een basisschool als 

vakleerkracht lichamelijke opvoeding, maar na één jaar ben ik met veel plezier 

gestart bij Team Sportservice waar ik nu 3,5 jaar werkzaam voor ben. In mijn vrije tijd 

doe ik aan crossfit en daarnaast doe ik ook aan twirlen waarin ik in het verleden ook 

internationaal wedstrijden heb gedaan. Ik hoop met de kinderen dit jaar leuke sporten 

en spellen te doen waardoor ieder kind met plezier aan het bewegen is! 

Let op: in de voorjaarsvakantie organiseren wij weer leuke vakantie activiteiten, ook in 

Abbenes! Houd onze facebook, instagram en website in de gaten en meld je iedere vakantie 

aan via de volgende QR code: 

 



                         

     

 

Schoolfruit 

 

Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen op school fruit. Dit is gratis 

beschikbaar gesteld via het Europees Schoolfruit project. Dit fruit is zeer gevarieerd: 

sinaasappels, appels, mandarijnen, wortels, rettich, meloen, tomaatjes enz. Kinderen 

kunnen uit de drie verschillende fruitsoorten van die week kiezen. 

Tot onze grote verbazing hebben veel kinderen ook op deze dagen zelf fruit bij zich 

en blijft er schoolfruit over. 

Met de stijgende kosten van de boodschappen is dit een simpele besparing: “Op 

woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit meer meegeven!” 

Klussen in de school 

Is er nog een ouder die door de weeks of in het weekend even wat klusjes in de 

school wil en kan doen? Er moet nog het een en ander vastgemaakt, opgehangen 

worden. Het is ook in het belang van uw kind. Graag melden bij de leerkracht. 

 

 



                         

     

MR 

Hans van Hees is nog het enige ouderlid van de Medezeggenschapsraad. Wie komt 

met hem meedenken? Meer informatie bij Hans van Hees mr@ikcdelente.nl of bij 

Marijke van Agteren. 

Sponsorloop 

 

Door de situatie rond corona zijn we genoodzaakt de sponsorloop uit te stellen. 

Zodra het weer kan zullen we het weer oppakken. 

 

Op het kinderdagverblijf zijn we inmiddels druk bezig met het thema winter.  

We hebben sneeuwpoppen geknutseld, met sneeuw gespeeld, liedjes gezongen 

over onze warme sjaal en muts en zelfs met sneeuwballen gegooid. De komende 3 

weken zullen we nog druk bezig zijn met dit thema en daarna gaan we verder met het 

thema vormen, kleuren en cijfers. 

 



                         

     

 

 

Ook hebben wij sinds deze week op het kinderdagverblijf een nieuw leeshoekje. 

Een heel fijn hoekje, waar de kinderen rustig een boekje kunnen lezen of 

voorgelezen kunnen worden. Wij zijn er erg blij mee! 

 

Voor de BSO is de voorjaarsvakantie alweer in aantocht. We zijn al druk bezig met 

het plannen van leuke activiteiten en uitjes, zo zal er op maandag een goochelshow 

plaatsvinden. Zouden jullie de eventuele afwezigheid en vrije dagen nog willen 

doorgeven? Dan kunnen wij daar rekening mee houden in de planning.  

Groetjes Team Babino 

 


