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Maandkalender:
28 september

Kinderpostzegels

5 t/m 14 oktober

Kinderboekenweek

6 oktober

Nieuwsbrief 4

10 oktober

Groep 1 t/m 4 naar het bos

12 oktober

Groep 3 t/m 8 naar Jeugdland

13 oktober

Kinderboekenwinkeltje in school

17 t/m 21`oktober

Herfstvakantie

24 oktober

Studiedag

Wat houdt ons bezig?
Afgelopen periode heeft in het teken gestaan van elkaar ontmoeten. Dit gebeurt op het
schoolplein, maar ook tijdens de informatieavond en de startgesprekken.
We zijn blij dat er zoveel mensen naar de informatieavond zijn gekomen. Dit toont een stuk
betrokkenheid naar school toe. Voor de kinderen is het ook fijn dat hun ouders weten waar
ze op school allemaal mee bezig zijn.
De startgesprekken zijn in volle gang. Nieuw dit jaar is dat de kinderen thuis een formulier
hebben ingevuld en dat dit de leidraad is van het gesprek. Zo voeren we daadwerkelijk een
gesprek met het kind i.p.v. over het kind. Het kind kan zelf heel goed aangeven wat hij/zij wel
of niet leuk vindt en waarom wel/niet. De leerkrachten zijn erg enthousiast over de
gespreksvoering.

Sjors Sportief en Sjors Creatief
Ook dit jaar komen Sjors Sportief en Sjors Creatief naar jullie toe!
In Haarlemmermeer kunnen kinderen waanzinnig veel sportieve
en creatieve dingen doen! Dankzij Sjors kunnen ze daar heel
makkelijk kennis mee maken.
In het boekje, dat vandaag is uitgedeeld aan alle kinderen, vinden
ze namelijk alle activiteiten op een rij waar ze het hele jaar aan
mee kunnen doen, zo vaak ze willen! Inschrijven kan op
www.noordhollandactief.nl

Kinderpostzegels
Ieder jaar is de Kinderpostzegelactie weer een
spannend moment waar de kinderen naar uit kijken.
Ook dit jaar zetten ruim honderdduizend kinderen
zich in voor andere kinderen. Op woensdag 28
september gaan de kinderen van groep 7/8 op pad.
De actie staat dit jaar in het teken van ‘Geef kinderen
wind mee - ieder kind met een vrij hoofd naar school’.
Steeds meer kinderen staan mentaal onder druk. Ze
hebben zo veel zorgen aan hun hoofd dat ze
vastlopen op school. Concentreren lukt niet meer, het zelfvertrouwen krijgt een knauw en
prestaties zakken in. Het lukt ze niet het beste uit zichzelf te halen. De oorzaken daarvoor zijn
divers. De gevolgen van de pandemie en de snel veranderende wereld spelen een rol. Maar
ook de persoonlijke situatie van kinderen is van invloed, zoals armoede of ouders met ernstige
problemen. Als een kind dan ook nog eens weinig steun krijgt in de omgeving, kan de situatie
heel nijpend worden.
Steunt u ook het goede doel en koopt u ook postzegels bij onze kinderen van groep 7/8?

Waar zijn de kinderen mee bezig?
Terwijl er in de groepen nog hard gewerkt wordt aan het thema Nederland, kijken we ook al uit
naar de Kinderboekenweek. Een eerste start is gemaakt met het aanschaffen van ‘kneusjes’.
Kneusjes zijn planten die niet meer aan de juiste kwaliteit voldoen of die te lang in de schappen
hebben gestaan. Voorheen werd een groot gedeelte van deze planten
weggegooid. Door de kneusjes te kopen, geven wij ze een tweede
kans. In iedere groep worden de kneusjes verzorgd door de kinderen.
Dit geeft hen een stuk verantwoordelijkheidsgevoel. De meeste
planten zijn al voorzien van een pot, maar we hebben nog wel een paar
potten nodig. Als u nog potten overheeft, houden we ons graag
aanbevolen!

Kinderboekenweek
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos,
zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een
hut bouwen of picknicken in het park, vogels spotten
en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur
is overal om ons heen. Buiten is er van alles te
ontdekken en te doen.
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op
avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in
informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of
verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. De Kinderboekenweek 2022
is gi-ga-groen!
Tijdens de Kinderboekenweek besteden we nog meer tijd aan lezen en boeken. Zo zal de
school versierd worden en zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 voorlezen aan de kinderen
van groep 1 t/m 4. Ook hopen we dat er een aantal ouders willen komen voorlezen. U wordt
hiervoor nog gevraagd. Op donderdag 13 oktober staat er ’s middags een
kinderboekenwinkeltje in de gang.
Naast het lezen krijgen de kinderen ook nog een speurtocht en worden er in de verschillende
groepen activiteiten passend bij het thema aangeboden. Natuurlijk leren we ook allemaal het
dansje van de Kinderboekenweek aan. De kinderen krijgen ook nog een gi-ga-groen uitstapje.
Zo gaat groep 1 t/m groep 4 naar het bos en de kinderen van groep 3 t/m groep 8 gaan naar
Jeugdland om een insectenhotel te maken. Voor beide uitstapjes hebben we uw hulp nodig!

Nieuws vanuit Babino
Thema muziek

De afgelopen weken zijn wij op het kinderdagverblijf en op de BSO druk bezig met het thema
muziek!
Op het kinderdagverblijf laten we de kinderen kennis maken met verschillende
muziekinstrumenten, zingen we veel liedjes, wordt er gedanst en maken wij verschillende
knutsels binnen het thema.
Ook de kinderen van de BSO zijn creatief bezig geweest! Zo hebben zij super coole gitaren
en krokotakken geknutseld. De aankomende week zullen wij nog druk bezig zijn met dit
thema, daarna gaan wij verder met het thema herfst!
Voor het thema herfst zijn wij nog druk op zoek naar herfstspullen zoals kastanjes om mee te
knutselen. Mochten de kinderen deze vinden tijdens een herfstwandeling, zouden wij het
leuk vinden als ze deze meenemen.
Herfstvakantie en studiedag
De herfstvakantie komt steeds een stukje dichterbij, en wij zijn druk bezig met het bedenken
van leuke activiteiten. Van sommige kinderen weten wij al dat ze naar de BSO komen in de
vakantie. Wij willen u vragen (mocht u het nog niet hebben doorgegeven) om dit dan zo snel
mogelijk aan ons te laten weten.
Ook is er op 24 oktober een studiedag. Wij willen u vragen om aan ons te laten weten of uw
kind deze dag naar de BSO komt.
Winterslaapzakken en sloffen
De warme dagen zijn helaas voorbij en het wordt weer wat kouder. Wij willen u daarom
vragen om weer een slaapzak met lange mouwen mee te geven. Wij willen u ook vragen om
eventueel slofjes met antislip mee te geven. Doordat de kinderen nu vaker op hun sokken
lopen, kan het nog wel eens glad zijn.
Afmelden bij ziekte
Mocht uw kind ziek zijn of door een andere reden niet naar het kinderdagverblijf of de BSO
kunnen komen. Zou u dit dan tijdig aan ons door willen geven?

Vanuit het Centrum voor jeugd en gezin…

