
                         

     

Nieuwsbrief 19 januari, jaargang 6, nummer 10 

 

Maandkalender: 

25 januari Laatste dag dat het oudertevredenheids-
onderzoek ingevuld kan worden 

25 - 27 januari   Nationale Voorleesdagen 

23 januari – 10 februari  Cito-M  

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Dinsdag 10 januari heeft u een uitnodiging van Scholen met Succes 

gekregen om deel te nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek. 

Dit onderzoek vult u anoniem in. Wij kunnen niet zien wat u als persoon 

heeft ingevuld. Wel kunnen wij het aantal respondenten zien. Hieruit 

blijkt dat nog niet vanuit ieder gezin het onderzoek is ingevuld. Om een 

zo  goed mogelijk beeld te krijgen, wil ik u vragen – als u het onderzoek 

nog niet heeft ingevuld – dit alsnog te doen. Alvast bedankt voor de medewerking!   

 

Nationale Voorleesdagen 

Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen, besteden we van 25 tot 

27 januari aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen aan 

kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel 

en bezorgt ze  veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn 

er de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het 

voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. 

Zo worden kleintjes grote lezers.  

We besteden al veel aandacht aan het voorlezen, maar zullen gedurende deze dagen het nog 

centraler zetten.  

Leest u deze dagen thuis ook extra voor?  

  



                         

     

 

Cito-M 

Vanaf maandag 23 januari starten we met de afname van de M-Cito toetsen 

voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen krijgen de onderdelen rekenen, 

begrijpend lezen, spelling en taalverzorging voor hun neus.  

Gedurende drie weken worden de verschillende toetsen afgenomen. We 

willen u vragen deze periode geen tandartsbezoeken of huisartsbezoeken 

onder schooltijd te plannen.  

 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

Deze week zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 gestart met het thema 

'archeologen en dinosaurussen'. De kinderen hebben eerst bedacht wat ze 

al wisten over het thema en daarna hebben ze bedacht wat ze er nog graag 

over wilde leren. Een dag later kregen ze een brief van een archeoloog met 

de vraag of ze hem wilden helpen. Op het schoolplein konden ze een dino-

ei, botten en dinosaurussen vinden. Aan de hand van een plattegrond met 

aanwijzingen van de archeoloog hebben ze alles gevonden.  

Iedereen is erg nieuwsgierig naar welke dino er uit het ei komt. Spannend!!! 

In groep 5 t/m 8 is het thema ‘Prehistorie, Grieken en Romeinen’ 

gestart. Met elkaar duiken ze diep in de geschiedenis. Ze gaan 

nog veel verder  terug dan het jaar nul. Toen liepen hier 

mammoeten, bizons, rendieren en jagers gekleed in dierenvellen 

rond. De jagers woonden in grotten en primitieve hutten. Heel 

anders dan de Grieken, een paar duizend kilometer verderop. Die 

konden al lezen en schrijven. Ze bouwden grote paleizen, tempels 

en theaters, net als de Romeinen enkele eeuwen later. Indrukwekkend! Zo gaat er elke week 

een wereld voor ons open in dit mooie project!  

 

Nieuws vanuit Stichting Meer Primair… 

Recentelijk is bekend geworden dat Eef Niezing, na acht jaar deel te 

hebben uitgemaakt van het College van bestuur van Meer Primair, heeft 

besloten om per 1 september 2023 terug te treden en met pensioen te 

gaan. Vanaf december is gestart met de wervings- en selectieprocedure 

voor het vinden van een opvolger per 1 september 2023. Wij houden u van de voortgang op 

de hoogte.   

 



                         

     

 

Nieuws vanuit Babino 

Vakantie 

De kerstvakantie was weer een gezellige tijd. De BSO is gaan schaatsen met de twee 

andere locaties van de Haarlemmermeer. Dit was een groot succes. Ook is er weer een 

hoop geknutseld, en gebakken. Hieronder een kleine impressie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema`s  

Op het kinderdagverblijf zijn wij druk bezig met het thema winter. Wij hebben ons eigen 

gezichtje beplakt met een zelf ontworpen muts, sjaal en wanten. Ook is er gespeeld met 

ijsblokjes, zingen wij versjes en liedjes in dit thema en lezen wij voor uit het boek Saar in de 

winter, en het boek Gewonnen van Peuterplein.  

https://www.youtube.com/watch?v=dIXHhQHweg8   zie hier de link van het liedje het is 

winter bibber bibber 

https://www.youtube.com/watch?v=7vj87cYbOo8  en hier de link van dag meneer de 

sneeuwman 

Wijziging peuteropvang 

Inmiddels zijn wij al gewend aan dit nieuwe ritme. Er is in de praktijk nu vooral meer ruimte 

voor bewegingsactiviteiten en spelletjes. Wij zijn enthousiast! 

Oproep 

Beste ouders, 

Inmiddels is de eerste aanmelding binnen, maar nog steeds zijn wij opzoek naar leden voor 

een oudercommissie. Bij vragen hierover kunt u terecht bij Romy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dIXHhQHweg8
https://www.youtube.com/watch?v=7vj87cYbOo8


                         

     

Kleding en slofjes 

Willen jullie de reservekleding, slofjes, en slaapzakken checken of deze nog passend zijn en 

bij het seizoen passen? De kinderen lopen binnen zonder schoenen. In het winterseizoen is 

het daarom voor de kinderen prettig om anti slip sokjes of sloffen aan te doen. Deze kunnen 

bij de BSO ook bewaard worden in de luizenzakken. 

Bere-slim 

Op locatie hebben wij nu de mogelijkheid om via de site bere-slim boekjes aan de kinderen 

te tonen. Deze worden op een interactieve manier voorgelezen. Ook zijn de boekjes in 

verschillende talen beschikbaar. 

Aanmelden school 

Willen jullie zo tijdig mogelijk de kinderen aanmelden voor school? Wij kunnen de leerlingen 

dan in het ParnasSys leerlingvolgsysteem zetten. Zo is er een goed beeld van de kinderen 

zodra zij naar school toe gaan.  

 

 

 

 


