
                         

     

Nieuwsbrief 27 oktober, jaargang 6, nummer 5 

 

Maandkalender: 

2 november   Koffieochtend  

10 november  Nieuwsbrief 6 

11 november  Sint Maarten 

21 t/m 25 november Oudergesprekken op verzoek of aanvraag 

24 november  Nieuwsbrief 7 

 

Wat houdt ons bezig? 

Met veel plezier kunnen we vertellen dat we een nieuwe collega 

hebben. Donderdag 3 november start Michelle van der Raad als 

leerkrachtondersteuner in de onderbouw. Zij zal op maandag, 

donderdag en vrijdag bij ons op school werkzaam zijn. We 

wensen Michelle veel plezier op onze school toe! 

Een minder leuk nieuws is dat juf Susan getroffen is door een 

blinde darm ontsteking. Zij is inmiddels geopereerd, maar zal zich 

nu moeten richten op haar herstel. In een periode van een 

leerkrachtentekort is het lastig om een invaller te vinden. We 

zullen alles op alles zetten om de groep zo goed mogelijk te ‘bemannen’. We houden de ouders 

van haar groep op de hoogte hoe de inval geregeld wordt. 

 

Werkdagen Erna van Steen 

De periode tot de herfstvakantie heeft Erna haar werkzaamheden over twee scholen 

geprobeerd te verdelen over halve dagen. Met elkaar hebben we moeten constateren dat dit 

eigenlijk te veel gereis en gehaast veroorzaakt. Erna gaat dan ook vanaf volgende week op 

iedere school twee hele dagen werken. Op IKC de Lente is zij in de maand november op de 

dinsdag en donderdag aanwezig. In december zal dit op de maandag en woensdag zijn. De 

wisseling van deze dagen heeft te maken met het feit dat op de dinsdag veel werkzaamheden 

voor de stichting Meer Primair staan gepland en zij geregeld een dagdeel in Hoofddorp 

aanwezig zal zijn.  

 

  



                         

     

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

We kijken terug op een geweldige Kinderboekenweek. Wat was het leuk om te zien dat de 

kinderboekenwinkel druk bezocht werd. We hopen dat alle gekochte boeken met veel plezier 

gelezen worden.  

De kinderen van groep 1 t/m groep 4 zijn deze week naar de Olmenhorst 

geweest en hebben daar een rondleiding gekregen. Daarnaast mochten 

ze allemaal een appel plukken. Met al deze appels hebben ze een 

heerlijke  taart en appelmoes gemaakt. Wat ruikt de school dan heerlijk 

naar de herfst 😊  

Deze week hebben we het project ‘Nederland’ afgerond met een kleine 

tentoonstelling. Heeft u ook een bezoek gebracht aan de VVV kantoren 

in groep 5/6/7/8? En heeft u ook alle kunstwerken van groep ½ en groep 

3/4/ gezien? Het nieuwe thema waar we aan gaan werken is ‘Kunst’. Voor 

de kinderen van groep 4 t/m groep 8 wordt dit thema vrijdag 28 oktober 

gestart met een tekenles van een gastdocent. We maken er met elkaar 

kunstige weken van!  

‘We kijken vanavond geen tv. We lopen met onze 

lichtjes mee. We vragen wat voor Sint Maarten. We 

komen maar ene keer.’ De komende periode maken 

de kinderen van groep 1 t/m groep 4 een lampion 

voor Sint Maarten. Deze laten ze vrijdag 11 november 

graag aan u zien. Natuurlijk vinden ze het helemaal 

niet erg als ze er wat lekkers voor krijgen 😉  

 

Oproepje 

Begin van dit schooljaar heeft juf Romy een aantal onderbroeken en joggingbroeken gekocht 

voor het geval een kind een ongelukje heeft gehad en een verschoning nodig heeft. Het 

gebeurt af en toe dat een kind een verschoning mee krijgt naar huis, maar dat wij deze niet 

meer terug zien. We willen aan u vragen of u wilt kijken of u thuis nog een onderbroek of 

joggingbroek heeft liggen die van school is en deze dan wil terugbrengen. 

Daarnaast willen we vragen of u nog onderbroeken of joggingbroeken thuis heeft liggen die 

uw kind niet meer past en of wij deze dan mogen hebben om onze voorraad verschoning 

aan te vullen. 

  



                         

     

 

Nieuws vanuit Babino 

Oudercommissie:  
Wij zijn nog op zoek naar leden voor onze oudercommissie!  
Babino vind de mening van ouders belangrijk.   
Als lid van de oudercommissie kunt u adviseren en meedenken over allerlei zaken, zoals 
pedagogisch beleid, de huisregels en veiligheid.   
Bent u enthousiast geworden of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van de collega’s . 
  
Luizenzakken:   
Sinds deze week maken wij op het kinderdagverblijf en de BSO gebruik van 
luizenzakken. Hier kunt u de jas en spullen van uw kind instoppen. Ook zullen 
wij aan het eind van een thema alle knutsels die de kinderen hebben gemaakt 
daarin verzamelen, zodat ze mee naar huis kunnen.   
Elk kind heeft zijn/haar eigen luizenzak en deze is voorzien van naam en een 
plaatje, zodat de kinderen ook hun eigen luizenzak kunnen vinden.   
   
Lampionnen:  
Volgende week gaan wij op het kinderdagverblijf beginnen met het knutselen van de 
lampionnen voor 11 november.   
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om een plastic fles van 1000ml mee te geven.   
Helaas komen wij nog wat flessen tekort. Mocht u nog een fles thuis over hebben, dan zou u 
ons daar heel blij mee maken!   
Dan kunnen wij een leuke lampion gaan knutselen, de kinderen zijn namelijk al druk bezig met 
het oefenen van Sint-Maarten liedjes!   
  
De herfstvakantie:  
De herfstvakantie zit er weer op!   
De kinderen op de BSO hebben een week gehad vol met verschillende activiteiten.   
Zo zijn ze een ochtend wezen spelen bij Funzone in Aalsmeer, hier konden zij klimmen en 
klauteren, spelen in de ballenbak en nog veel meer.  
Ook zijn ze appels wezen plukken bij de Olmenhorst. Met deze appels hebben zij  daarna 
heerlijke appelflappen gebakken.   
De kinderen hebben hele leuke knutsels gemaakt in het herfstthema en ook natuurlijk wat 
Halloween knutsels.  Ook hebben we samen pompoenen uitgehold. De kinderen deden daar 
enthousiast aan mee. Het was een gezellige week!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

     

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu de herfstvakantie weer voorbij is gaan we natuurlijk aan de gang met de planning voor de 
kerstvakantie. Mocht u al weten of uw kind wel of niet  aanwezig is in de kerstvakantie wilt u 
dat dan aan ons doorgeven?   
 
Stagiaire :  
Op dit moment hebben wij een stagiaire op het KDV. Ook is zij geregeld te zien bij de BSO.  
Zij zal zichzelf even voorstellen!  
  
Hoi allemaal,  
  
Mijn naam is Larisa. Ik ben getrouwd en heb een zoon van bijna 16 jaar, hij zit in zijn 4e jaar 
VWO.   
Ik loop nu 2 maanden stage bij Babino. Ik doe een BBL- opleiding voor pedagogisch 
medewerker. Ik ben 3 dagen per week aanwezig en 1 dag ga ik naar school.   
Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, dat is altijd mijn wens geweest. Ik heb hiervoor 
bij de Kruidvat gewerkt en wil mij nu graag laten omscholen om met de kinderen te werken.  
Jullie zullen mij dus bij Babino vaker zien lopen.  
  
Groetjes Larisa  
 
 

 


