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Wat houdt ons bezig?
Vorige week donderdag is juf Michelle gestart als
leerkrachtondersteuner in de onderbouw. De eerste dagen heeft
ze vooral gebruikt om de kinderen te leren kennen. Ze heeft al
met verschillende kleine groepen gewerkt. De samenwerking met
de leerkracht(en) voelt heel goed. We zijn hier heel blij mee!
We zijn ook ontzettend blij dat juf Susan weer op school is. Ze
moet het nog wel rustig aan doen en richt zich vooral op het
lesgeven. Maar wat is het fijn voor Susan en de kinderen van
groep 3/4 dat het oude ritme weer is opgepakt.

Decembermaand
Het is al bijna zover... Sinterklaas arriveert 12 november in Nederland.
In de groepen 1/2 en 3/4 wordt het Sinterklaasjournaal gevolgd en
zullen de kinderen hier in de klas ook mee bezig zijn. In de aanloop naar
het Sinterklaasfeest zal in alle klassen gewerkt, geleerd, geknutseld,
gezongen enz. worden rond het Sintthema.
Het Sinterklaasfeest vieren wij op vrijdag 2 december.
Sinterklaas heeft aangegeven IKC de Lente weer te komen bezoeken. We kijken hier al erg
naar uit! Deze vrijdag hebben we een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen van groep
4 t/m groep 8 om 14.00 uur vrij zijn. Ook betekent dit dat zij een lunchpakketje mee moeten
nemen naar school. We blijven over in de eigen klas. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
De kinderen van groep 1 t/m groep 3 zijn gewoon om 12.00 uur uit en gaan thuis lunchen.

De kinderen van groep 5-6-7-8 mogen dit jaar Sinterklaas weer helpen in de vorm van het
maken van surprises. We zijn nu al benieuwd naar de knutselwerken.
Mocht er meer informatie over deze dag met u gedeeld moeten worden, dan laten wij dit op
tijd weten.
Zodra Sinterklaas weer naar Spanje gaat, staat Kerst centraal. Op dit moment zijn we druk
bezig met de voorbereidingen hiervan. Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen, vindt
de Kerstviering op donderdag 22 december plaats. De kinderen van groep 4 t/m groep 8
hebben op vrijdag 23 december een continurooster en zijn om 14.00 uur vrij. Ter zijner tijd
krijgt u meer te weten over de verdere invulling van de Kerstviering.

Waar zijn de kinderen mee bezig?
Na het afronden van het project ‘Nederland’ zijn we gestart met het
project ‘Kunst’. In groep 1/2 staat het prentenboek ‘De Stip’ van Peter
H. Reynolds centraal. Het boek gaat over Floor. Zij denkt dat ze niet
kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een stip, merkt ze
dat ze veel meer kan dat ze dacht. In de groep is aandacht besteed aan
het mengen van kleuren. Wat een mooie ontdekking is het toch dat je
van 2 kleuren een andere kleur kunt maken! Natuurlijk wordt er veel
geknutseld rondom het thema.
Net als in groep 3/4 zijn er mooie lampionnen gemaakt en zal er ook veel aandacht besteed
worden aan Sinterklaas. Wist u dat de kinderen van groep 1 t/m groep 4 vrijdag op school al
even oefenen met het lopen van Sint Maarten? Met hun lampion lopen ze een rondje om de
school. Natuurlijk zingen ze hierbij de bekende Sint Maartenliedjes. De kinderen van groep 5
t/m groep 8 kunnen op dat moment hun lampionnen bewonderen. Als afsluiting krijgen alle
kinderen wat lekkers.
In groep 5-8 wordt ook volop aandacht besteed aan kunst. Hierbij komen verschillende
technieken centraal te staan. Afgelopen week hebben de kinderen foto’s op het schoolplein
gemaakt waarbij ze een fantasieverhaal gaan maken. Als het verhaal af is, mogen ze het
voorlezen aan de kinderen van groep 1 t/m groep 4. Binnenkort komt drama centraal te staan.
Het worden kunstige weken!

Oudergesprekken
Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen, staan de oudergesprekken gepland in de week
van 21 november. U krijgt een uitnodiging van de leerkracht als zij met u over de resultaten
van uw kind(eren) wil praten. Als u zich zorgen maakt over de voortgang van uw kind, kunt u
een gesprek aanvragen. Wij willen u benadrukken dat u zich niet verplicht moet voelen om een
gesprek aan te vragen.

Nieuws vanuit Babino
BSO- Bus
Jullie hebben hem vast al zien staan, onze nieuwe BSObus. Wat zijn wij hier ontzettend blij mee. Wij kunnen hier
10 kinderen mee vervoeren. Het vaste personeel krijgt
allemaal een theorie-, en praktijk examen om hier mee te
mogen rijden. De theorie is inmiddels bij iedereen afgerond.
De praktijk cursus vind morgen plaats. Alle BSO kinderen
hebben een mail vanuit Babino gekregen met de regels
rondom de BSO-bus en het toestemmingsformulier. Graag
krijgen wij deze zo spoedig mogelijk terug.
Thema`s
Inmiddels hebben wij het thema Herfst alweer bijna afgerond. Wat hebben wij genoten met de
kinderen van dit prachtige seizoen. Wij hebben veel activiteiten gedaan. Niet alleen zijn er
mooie knutsels gemaakt. Wij zijn ook veel bezig geweest met beweeg spelletjes en senso
motorische activiteiten. En natuurlijk de liedjes waarvan wij terug horen dat de kinderen deze
thuis ook aan jullie laten horen! De lampionnen voor Sint Maarten komen vandaag en morgen
mee naar huis.
Het volgende thema wat volgt voor de aankomende weken is natuurlijk Sinterklaas. Ook dit
zal weer een leuke, maar vooral drukke tijd worden. De mutsen voor de intocht zijn al gemaakt
en vanaf volgende week gaan wij verder met het thema.
Hierbij nog een collage van de activiteiten van afgelopen tijd:

Kerstvakantie
Willen jullie zo spoedig mogelijk de afwezigheid doorgeven voor de kerstvakantie? Zo
kunnen wij rekening houden met de activiteiten en personeelsplanning.
Afwezigheid
Willen jullie afwezigheid (bijvoorbeeld bij ziekte) ook bij ons doorgeven? Dit kan telefonisch
of via de KOV-net app. Voor ons handig om op tijd te weten als er (BSO) kinderen niet
komen.
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.
Tijden
Graag willen wij jullie nog attenderen op de tijden. Wij zijn `s ochtends vanaf 7.00 uur
geopend en sluiten ‘s avonds om 18.30 uur. Voor de peuteropvang is dit vanaf 8.30 uur tot
12.00 uur. Voor, en na deze tijd, zijn wij bezig met de voorbereidingen en afsluiting van deze
dag.

Wij wensen iedereen een
gezellige Sint Maarten-avond toe!

