
                         

     

Nieuwsbrief 1 februari, jaargang 5, nummer 11 

Maandkalender: 

31 januari start Cito toetsen groep 5-8 

9 februari, studiedag Meer Primair, kinderen vrij 

Sponsorloop van 14 februari vervalt 

 

Wat houdt ons bezig? 

Bijna alle kinderen zijn weer gezond op school. Wat is dat gezellig! In groep 5-8 is men 

gestart met de Cito toetsen en ook groep 3 en 4 zijn nog bezig. Het is mooi om te zien hoe 

serieus er gewerkt wordt. Ieder kind laat zien wat er de laatste tijd geleerd is. 

 

 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

 

 

 

 

 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben allemaal een eigen brievenbus gemaakt. De 

kinderen kunnen nu elkaar een brief sturen. Afgelopen maandag zijn de kinderen bezig 

geweest met de weg van de brief. Groep 4 moest opschrijven wat de weg van de post was. 

De kinderen van groep 3 deden dit met best moeilijke woorden en groep 2 met iets 

makkelijkere woorden. Ze hebben goed hun best gedaan! 

 

 

 

 



                         

     

Uitnodiging voor gezinsdienst a.s. zondag in de kerk 

Ds. J.G. Bakhuis      

Hoofdweg 1766 

2157 NC Abbenes 

Tel. 0252-545108  /  06-30028243 

connybakhuis@outlook.com  

Abbenes, 31 januari 2022 

 

‘Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen’     

Beste ouders, 

Gelukkig is het weer mogelijk om echt samen te komen in de kerk. 

Dat willen we jullie graag laten weten. Ook willen we jullie graag 

op de hoogte brengen van een nieuw initiatief:  

Om je kind(eren) voor te gaan in geloof is best een uitdaging, maar 

dat hoeven jullie niet alleen te doen... Daar helpen we als kerkelijke gemeente graag bij! 

Daarom hebben we bedacht, dat iedere eerste zondag van de maand standaard een 

gezinsdienst zal zijn. Dat betekent dat er dan gegarandeerd kindernevendienst is, maar ook 

oppas voor de allerkleinsten. Jullie hoeven je hier niet voor aan te melden; je kunt er op 

rekenen dat er oppas is. Dus wees van harte welkom!! 

We hopen dat dit initiatief meer (jonge)ouders trekt, omdat elkaar ontmoeten – ook in de 

kerk - zo waardevol is. Ook voor de kinderen is het leuk en leerzaam om met 

leeftijdsgenootjes bezig te zijn met de Bijbelverhalen. We hebben een enthousiast team 

kindernevendienst leidsters. 

Na afloop van de dienst staat altijd de koffie klaar (tenzij dat door coronamaatregelen even 

niet verstandig is). Aanstaande zondag 6 februari is de eerste gezinsdienst, waarin ik zelf 

hoop voor te gaan; aanvang 9.30 uur. Ik hoop dat jullie in de gelegenheid zullen zijn om te 

komen. 

Hartelijke groet, 

Ds. Conny Bakhuis 
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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. 

OV 

De oudervereniging is weer compleet. Nu kunnen zij ook weer hun taken oppakken. 

De eerste actie is een enquete onder de ouders. U zult die binnenkort ontvangen. 

Van harte aanbevolen! 

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. 

 

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 

 


