
                         

     

Nieuwsbrief 9 maart, jaargang 6, nummer 13 

 

Maandkalender: 

13 – 17 maart   Week van het Verkeer 

15 maart    JP Heijeviering op school 

22 maart    Lentedag 

23 maart    Nieuwsbrief 14 

 
 

Week van het Verkeer 

Op maandag 13 maart start de Week van het Verkeer en wij doen 

hieraan mee. Tijdens deze week gaan de kinderen aan de slag met 

verschillende verkeerseducatieve activiteiten. Het thema is ‘Laat je 

zien’. Zichtbaar zijn en opvallen in het verkeer, daar draait het allemaal 

om. De boodschap aan de kinderen is: “Zorg ervoor dat je altijd goed 

oplet en dat je opvalt in het verkeer”.  

Dit is de top vijf hoe je ervoor zorgt dat je gezien wordt in het verkeer:  

1. Steek altijd je hand uit als je wilt afslaan; 

2. Zorg voor werkende vaste fietsverlichting, voor wit/geel, achter rood; 

3. Maak contact met de bestuurder als je wilt oversteken; 

4. Blijf weg uit de dode hoek van een vrachtwagen; 

5. Draag opvallende kleding. 

Het is heel fijn als u hier thuis ook aandacht aan besteed, zodat we dit als school en ouders 

met elkaar doen! 

 

JP Heijeviering op school 

Wist u dat JP Heije o.a. de schrijver was van ‘Er zaten zeven kikkertjes’, ‘Zie 

de maan schijnt door de bomen’ en ‘De Zilvervloot’?  

Op 15 maart besteden we aandacht aan JP Heije. Dit jaar gaan we niet met 

elkaar naar het graf, maar vertellen we de kinderen wie hij was en wat hij 

o.a. heeft gedaan. 

 



                         

     

 

 

Lentedag 

Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen, vindt woensdag 22 maart de 

jaarlijkse Lentedag plaats. We hebben hier al veel zin in! 

Alle informatie over deze dag ontvangt u binnenkort . 

 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

In de vorige nieuwsbrief  stond dat het nieuwe thema ‘bouwen’ zou zijn. We 

hebben er echter voor gekozen om dit thema later te doen en nu te gaan 

werken aan het thema ‘dieren’. Volgende week starten we met dit thema. 

Daarnaast zal er volgende week aandacht besteed worden aan de Week 

van het Verkeer 

 

 

Koningsspelen 

In tegenstelling tot wat er op de jaarkalender staat, houden we de Koningsspelen dit jaar niet 

op de vrijdag, maar op donderdag 20 april. Meester Jorn bereidt allerlei activiteiten voor die 

samen met de kinderen van St. Willibrordus uitgevoerd gaan worden. Vorig jaar hebben we dit 

’s middags met de bovenbouw gedaan en dit was toen ontzettend goed bevallen! 

  

Afwezigheid Erna van Steen 

In verband met een driedaagse studie met alle directeuren van stichting Meer Primair is Erna 

van Steen van woensdag 15 maart tot en met vrijdag 18 maart afwezig. Bij dringende zaken 

kunt u bij de teamleden terecht.  

 

  



                         

     

 

 

Vanuit Team Gezonde School van GGD Kennemerland 

Op 28 maart organiseert het team Gezonde School van GGD 

Kennemerland de online ouderavond ‘Zelfbewust opgroeien met liefde’. 

Dit wordt samen gedaan met de experts van Centrum 

voor Seksuele Gezondheid en Jeugdgezondheidszorg. De ouderavond is 

bestemd voor alle ouders en opvoeders van kinderen tussen de 4 t/m 12 

jaar.  

In deze webinar worden praktische tips gegeven over het zelfverzekerd 

maken van het kind in de seksuele ontwikkeling. Daarnaast wordt er 

ingegaan op de invloed van social media en hoe je daar als ouder wegwijs 

in wordt. In de bijlage treft u een uitnodiging voor deze online ouderavond.  

 

  



                         

     

Nieuws vanuit Babino 

Vakantie  

De voorjaarsvakantie is weer voorbij! Wat was het een 

gezellige week. Op maandag hadden de kinderen van de bso 

een uitje bij onze Babino locatie in Hoofddorp.  Wij kregen 

verschillende reptielen op bezoek.  De kinderen kregen 

allerlei informatie over de dieren en mochten zelf vragen 

stellen over de dieren. Ze mochten de dieren aaien en als de 

kinderen het leuk vonden mochten ze zelfs een slang om hun 

nek!  

Verder hebben ze zeepjes gemaakt, veel geknutseld en 

gingen ze figuurzagen. Ook als lunch hebben de kinderen een 

heerlijke pizza gebakken.  De kinderen hebben zich goed vermaakt. 

Op dinsdag was er ineens sneeuw! Dat hebben de kinderen van het kdv en 

bso natuurlijk even goed bekeken en ze hebben ok even gevoeld hoe koud 

de sneeuw is.  

Natuurlijk gaan wij alweer leuke uitjes bedenken voor de meivakantie. Weet 

u nu al dat uw kind er deze vakantie niet is, of op bepaalde dagen niet komt, 

laat het ons dan alvast weten!  Alvast bedankt! 

 

BSO 

Op de bso zijn we deze week begonnen met een nieuw thema. 

De kinderen hebben zelf gekozen voor het thema FILMS. We 

hebben al een popcorn machine en een filmcamera geknutseld 

om het lokaal aan te kleden. Ook hangen er overal posters van 

verschillende films. De kinderen willen graag zelf een film gaan 

maken in dit thema. Natuurlijk bieden wij verschillende knutsels 

aan in dit thema wat de kinderen kunnen maken. Een film kijken 

maakt dit thema natuurlijk helemaal af.  

 

 

Ziekte BSO 

Mocht uw kind ziek zijn of ziek worden op school en thuis blijven dan ook graag uw kind 

afmelden voor de bso op die dag. 

 



                         

     

 

Thema’s  KDV 

Op het KDV zijn wij druk bezig met het thema Lichaam. We 

hebben al een hoop dingen geleerd over ons lichaam. De 

kinderen doen goed mee met alle liedjes en kunnen goed vertellen 

over hun lichaamsdelen.  Ook zijn er al leuke knutsels gemaakt 

om het lokaal weer leuk aan te kleden. 

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 

Wat bij ons op de groep een groot succes is het liedje DE APENDANS. Zodra dit liedje wordt 

aangezet, gaan de kinderen heerlijk dansen. Probeer dat thuis maar eens en doe lekker mee 

met uw kind!  

 

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. 

Wij zouden het fijn vinden als er reserve kleding met uw kind wordt meegegeven als het kind 

naar de opvang komt. Wij hebben niet altijd genoeg reserve kleding voor alle kinderen; dit 

geldt vooral voor rompers in de juiste maat. 

 

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! 

 

 

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

