
                         

     

Nieuwsbrief 16 februari, jaargang 6, nummer 12 

 

Maandkalender: 

 

17 februari    Rapport 1 mee naar huis 

20 – 24 februari   Tien-minuten-gesprekken 

27 februari – 3 maart  Voorjaarsvakantie 

 
 

Rapport en tien-minuten-gesprekken 

Morgen krijgen de kinderen van groep 1 t/m groep 8 hun eerste rapport mee naar huis. 

Volgende week vinden de tien-minuten-gesprekken plaats. De leerlingen van groep 8 krijgen 

dan hun definitieve advies. De inschrijving via Parro is inmiddels geopend. We gaan ervan uit 

dat alle ouders gebruik maken van deze mogelijkheid.  

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 24 februari start de voorjaarsvakantie voor de kinderen van 

groep 1 t/m groep 3 om 12.00 uur. De kinderen van groep 4 t/m groep 

8 krijgen om 15.15 uur vakantie. Ook al duurt het nog een week, toch 

wensen we iedereen alvast een gezellige voorjaarsvakantie toe. 

Maandag 6 maart gaan de schooldeuren weer om 08.25 uur open.   

Vakantierooster 23-24 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024 ziet er als volgt uit: 
 

Herfstvakantie 21-10-2023 t/m 29-10-2023 

Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024 

Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024 

Goede Vrijdag 29-03-2024 

Pasen 31-03-2024 t/m 01-04-2024 

Koningsdag 27-04-2024 

Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024 

Hemelvaart 09-05-2024 t/m 10-05-2024 

Pinksteren 19-05-2024 t/m 20-05-2024 

Zomervakantie 20-07-2024 t/m 01-09-2024 

 
 



                         

     

 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

Ook al is het thema ‘archeologen en dinosaurussen’ al een tijdje bezig, 

het verveelt de kinderen uit groep 1 t/m groep 4 absoluut niet. Ze hebben 

zelfs een eierdans gedaan en er waren dino’s op het schoolplein… Deze 

hebben de kinderen gefotografeerd.  

De kinderen van groep 4 t/m groep 8 zijn de afgelopen vrijdagmiddagen 

verder gegaan met het prehistorisch dorp. Heeft u het dorp al gezien? Dit 

staat op de gang voor de opvang.  

 

Het nieuwe thema komt er al weer bijna aan. We gaan dan werken 

rondom ‘bouwen’. Dit wordt vast net zo’n leuk en leerzaam als het 

huidige thema! 

 

Vanuit CJG…  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer organiseert ook in 

2023 gratis webinars over opgroeien en opvoeden. In de bijlage leest u 

hier meer over.  

 

Vanuit GGD… 

In de bijlage treft u het cursusaanbod van GGD Kennemerland. Deze 

cursussen zijn kosteloos voor ouders en/of kinderen wonend in de 

Haarlemmermeer (tenzij anders vermeld).  

 

Vanuit C. … 

In de voorjaarsvakantie vinden er Kinderkunstdagen plaats bij C. 

(Voormalig Pier K). In de bijlage vindt u een flyer met een toelichting over 

deze dagen.   

 

Vanuit Team Sportservice Haarlemmermeer… 

In de voorjaarsvakantie organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer 

verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren. In de twee bijlages 

leest u hier meer over.   



                         

     

 

Nieuws vanuit Babino 

Vakantie 

De voorjaarsvakantie is er alweer over een week! Wij zijn druk bezig met de planning. Willen 

jullie er aan denken om de afwezigheid tijdig door te geven? Ook zijn er een aantal 

studiedagen.  Als er opvang nodig is, kunnen jullie deze in kov-net aanvragen. 

BSO 

We zijn alweer druk bezig met de planning voor de vakantie die 27 februari 

begint! Mochten de kinderen toch onverwachts niet komen willen jullie dit zo 

snel mogelijk doorgeven? De planning wordt van de week naar de ouders 

verstuurd. 

Voor valentijnsdag zijn de kinderen druk bezig geweest 

om een mooie hartjes krans te maken. Ze zijn heel mooi 

geworden!  Ook op de bso zijn we druk activitief met de 

beweegactiviteiten. Op maandag middag zijn de 

kinderen van 16.00 tot 16.45 uur in de gymzaal te 

vinden.  We hebben een zandtafel op de groep waar de kinderen zich 

goed mee vermaken. 

 

Thema`s  

Het thema winter is voorbij! We hebben leuke knutsels gemaakt en deze zijn inmiddels weer 

meegegeven met de kinderen. Ook voor Valentijnsdag 

hebben we wat moois gemaakt . Deze week zijn we 

begonnen met het thema LICHAAM! We gaan kijken hoe 

ons lichaam in elkaar zit en natuurlijk onze lichaam delen 

benoemen. Oefenen jullie thuis ook mee?? In het lokaal 

hebben we een leuk thema hoekje gemaakt met 

dokterspullen zodat ze met de popjes kunnen spelen in 

de doktershoek. Dat is al een groot succes!  

Bij dit thema horen ook liedjes. Wij zingen met de 

kinderen de liedjes→ dit zijn mijn wangetjes, en hoofd, 

schouder, knie en teen.   

Als beweegactiviteit oefenen wij het liedje en dansje : 

Wiebelbillenboogie daar hoort ook een prentenboek bij.  Zowel het liedje en dansje als het 

prentenboek is te vinden op YouTube. 

Hierbij de link van het boek  https://youtu.be/r0zUOgvQR54 

Hierbij de link van het liedje en dansje. https://youtu.be/UfMR2emploU 

 

 

https://youtu.be/r0zUOgvQR54
https://youtu.be/UfMR2emploU


                         

     

Twee weken geleden hadden we een beweegactiviteit gedeeld met de ouders om met de 

kinderen thuis dieren na te doen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gegaan is en welke dieren 

er allemaal na zijn gedaan! 

Voor de volgende twee weken gaan we proberen om op 1 been te staan en als dat lukt een 

stukje te hinkelen!  Laten jullie dat aan ons zien?? 

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.  

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. Als u een bibliotheek account heeft kunt u zelf ook inloggen 

en een prentenboek met uw kind(eren) bekijken! 

 

 

 


