
                         

     

Nieuwsbrief 24 november, jaargang 6, nummer 7 

 

Maandkalender: 

28 november Gastles ‘Energie in de Toekomst’ voor groep 5/6/7/8  

29 november Pietengym: kinderen mogen verkleed gymmen. 
Het is belangrijk dat ze een nep-cadeautje meenemen 
dat niet groter is dan 25 cm. 

2 december   Sinterklaasfeest 

2 december   Groep 4 t/m groep 8: continurooster (tot 14.00 uur)   

7 december   Koffieochtend 

8 december   Nieuwsbrief 8 

22 december  Kerst high-tea 

22 december  Kerstviering 

22 december  Nieuwsbrief 9 

23 december  Groep 4 t/m groep 8: continurooster (tot 14.00 uur) 

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is erg 

belangrijk voor de scholen van Meer Primair. Vandaar dat er weer een 

oudertevredenheidsonderzoek wordt uitgezet. Op dit moment wordt er 

gewerkt aan de voorbereidingen hiervan. We verwachten dat het 

onderzoek in december zal plaatsvinden. 

Zodra bekend is wanneer het onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt, ontvangt u een e-mail om 

hieraan deel te nemen. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten is het 

belangrijk dat we veel respons krijgen. Ik nodig u dan ook allemaal uit om mee te doen aan 

het onderzoek.  

Naast het oudertevredenheidsonderzoek zal er ook een onderzoek uitgezet worden onder de 

leerlingen van groep 6 t/m groep 8. 

 

 

 



                         

     

 

Aanwezigheid Erna van Steen 

In de maand december is Erna van Steen in principe op de maandag en woensdag op IKC 

de Lente.           

 

Decembermaand 

Het is duidelijk te zien in school: Sinterklaas is weer in Nederland. Er heerst een gezellige 

Sinterklaasstemming. Dit werd woensdag 16 november wel even verstoord: Wat een rommel 

was het in de groepen! Rommelpiet was duidelijk op school geweest. Wat waren we blij met 

de kinderen die alle rommel in record tempo hadden opgeruimd!  

Dinsdag 29 november is er pietengym bij meester Jorn. De kinderen mogen zich verkleden 

als Piet of Sinterklaas, maar als ze anders verkleed willen gymmen mag dit ook. Het is 

belangrijk dat de kinderen een nep-cadeautje meenemen dat niet groter is dan 25 cm. 

De kinderen van groep 5-6-7-8 zijn thuis druk bezig met het maken van een surprise. Op 

donderdag 1 december worden de surprises voor 14.30 uur op school verwacht. Daarna 

kunnen de kinderen van de andere groepen de surprises bewonderen.  

We kijken uit naar vrijdag 2 december. Sinterklaas heeft aangegeven dat IKC de Lente te 

komen bezoeken. 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.  

 

Terwijl Sinterklaas nog in ons land is, hebben wij het alweer over het volgende feest… het 

Kerstfeest. Dit feest vieren we op donderdag 22 december. We hopen dat het rustig blijft 

rondom Corona en dat we het feest weer ouderwets met elkaar kunnen vieren. Eerst willen we 

met elkaar een high-tea houden om ’s avonds de langverwachte lichtjestocht te lopen. We 

kijken hier al jaren naar uit en hebben goede hoop dat deze tocht dit jaar daadwerkelijk plaats 

zal vinden.  

In de periode voor de kerstviering staan we stil bij advent. 

 

Gefeliciteerd! 

Wat een leuk nieuws had Jaxx vorige week: Hij is grote broer geworden! Via deze weg willen 

we Jaxx en zijn moeder en vader feliciteren met de geboorte van hun zusje en dochter Mae.  

 



                         

     

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

Er wordt hard gewerkt aan het thema ‘Kunst’. Kunst bestaat uit meer dan tekenen en 

knutselen. Fotografie is ook een onderdeel dat aan bod komt. In de onderbouw hebben de 

kinderen een foto van elkaar gemaakt en hier een mooie lijst omheen gemaakt. Naast het 

werken aan het project ‘Kunst’ staat Sinterklaas natuurlijk centraal. Een combinatie van die 

twee is zichtbaar in groep 1/2 en groep 3/4: zij hebben een Piet Mondriaan gemaakt: Piet 

gekleurd in de kleuren van Mondriaan.  

De kinderen mochten hun schoen zetten. Het blijft altijd spannend of er wel wat in komt, maar 

gelukkig zat er ook dit jaar wat in hun schoen. Dat komt vast door de mooie tekeningen die de 

kinderen hebben gemaakt en het uitbundig zingen van verschillende Sinterklaasliedjes… Wel 

jammer dat de pieten hun voeten niet hadden geveegd… De modderafdrukken stonden 

overal…      

Vorige week hebben de kinderen van groep 5/6/7/8 bezoek gehad van Chloë. Chloë is de 

slang van de zoon van juf Hannelore. Zij is al een keer eerder op bezoek geweest en de 

kinderen zagen dat Chloë gegroeid is. De kinderen mochten haar, als ze durfden, aaien en 

vasthouden. Stoer hoor!  

Maandag 28 november komt er een gastdocent in groep 5/6/7/8. De gastles ‘Energie in de 

Toekomst’ maakt de kinderen bewust van de verschillende manieren van energie opwekken, 

de manieren waarop we zelf energie gebruiken en wat de gevolgen zijn voor de aarde en onze 

portemonnee. Er wordt gekeken naar duurzame- en niet duurzame energie en de kinderen 

worden zich bewust van hun eigen verbruik. Daarnaast leren ze over duurzame 

ontwikkelingsdoelen als de energietransitie.  

Nieuws vanuit Babino 



                         

     

 

Thema’s  

Thema sinterklaas is in volle gang. De groep is alweer gezellig versierd, er zijn mooie knutsels 

gemaakt en wij doen gezellige activiteiten rondom het thema. Volgende week zullen pietengym 

en pepernoten bakken ook op het programma staan. 

Oproep 

Beste ouders, 

Nog steeds zijn wij opzoek naar leden voor een oudercommissie. Bij vragen hierover kunt u 

terecht bij Romy.  

 

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 naast school, ook bij ons afwezigheid (bijvoorbeeld bij ziekte) doorgeven? Dit kan 

telefonisch (0619882025) 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. 

 

 


