
                         

     

Nieuwsbrief 8 december, jaargang 6, nummer 8 

 

Maandkalender: 

22 december   Kerst high-tea 

22 december   Kerstviering 

22 december   Nieuwsbrief 9 

23 december   Kerststukjes maken groep 4 t/m groep 8 

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

26 december t/m 6 januari Kerstvakantie 

9 januari    Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)  

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er gewerkt wordt aan 

de voorbereidingen van een oudertevredenheidsonderzoek. Zoals het 

er nu naar uitziet, vindt het onderzoek niet in december plaats maar in 

januari. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging per mail om aan het 

onderzoek deel te nemen.  

In januari zal er ook een onderzoek uitgezet worden onder de leerlingen van groep 6 t/m groep 

8. Zij maken dit in de groep.  

 

Sinterklaas 

De Sinterklaastijd is weer achter de rug. Er lopen geen hulpsinterklaasjes meer door de 

kleutergroep en ook de hulppieten hebben hun kleding weer opgeborgen. We kijken terug op 

een mooie tijd: Wat waren we geschrokken van de rommel die de rommelpiet had gemaakt, 

maar wat hadden de kinderen dit snel opgeruimd! Tijdens de pietengym hebben de kinderen 

laten zien goede hulppieten te zijn!  

  



                         

     

Vrijdag 2 december hebben we met elkaar Sinterklaas ontvangen. Wat 

fijn dat hij ons een bezoek heeft gebracht. Onder begeleiding van een 

politieagent is Sinterklaas op school aangekomen. Daar bleek Piet een 

schilderij gestolen te hebben. Dit had hij gedaan om Sinterklaas een 

cadeau te geven. Gelukkig begreep de agent dat Piet het niet verkeerd 

bedoelde en mocht hij gezellig met Sinterklaas het feest op school 

vieren. Het was een gezellig feest waarbij de kinderen genoten hebben 

en verwend zijn. De kinderen van groep 5/6/7/8 hadden mooie surprises 

met gedichten gemaakt. Al met al… Een top feest! De ouders van de 

oudervereniging hebben ons deze dag geholpen. Dank jullie wel 

hiervoor!  

 

Kerstfeest 
De school is in kerststemming gebracht. Wat ziet het er weer 

sfeervol uit! We werken dagelijks naar het Kerstfeest toe met 

behulp van het vertellen van het Kerstverhaal.  

Op donderdag 22 december vieren we met elkaar het 

Kerstfeest. Tussen de middag genieten we met elkaar van een 

high tea en als het donker is lopen we een lichtjestocht. In 

groepjes lopen we langs het Kerstverhaal.  

Op  vrijdag 23 december begint voor de kinderen van groep 1 t/m groep 3 om 12.00 uur de 

kerstvakantie. De kinderen van groep 4 t/m groep 8 hebben die dag een continurooster. Na de 

(meegebrachte) lunch maken zij een kerststukje. Wat ze hiervoor allemaal mee moeten 

nemen, hoort u nog. De kerstvakantie start voor deze leerlingen om 14.00 uur.  

Meer informatie over de kerstactiviteiten krijgt u via een Parro bericht.  

 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

De kinderen van groep 1 t/m groep 4 hebben het thema ‘Kunst’ afgerond. Bij groep 3/4 komt 

‘kunstenaar Hannelore’ nog wel op bezoek om te horen wat de kinderen allemaal geleerd en 

gemaakt hebben.  

De kinderen van groep 5-8 zijn met de afronding van het thema bezig. Vorige week hebben ze 

hun eigen lied geschreven op ‘Zie ginds komt de stoomboot’. Wat een mooie liedjes zijn dat 

geworden! Vol enthousiasme werden de nieuwe liedjes gezongen. Afgelopen week hebben 

de kinderen aan een andere vorm van kunst gewerkt: het maken van gezichtsbedrog foto’s.  

In alle groepen wordt er natuurlijk gewerkt aan het thema ‘Kerst’.  

 

  



                         

     

Nieuws vanuit Babino 

Sinterklaas 

Wat was het weer een gezellige tijd. Ook het bezoek van 

Sint en piet waren een groot succes. Gezellig, en 

ongedwongen. Wij willen iedereen bedanken voor de 

aanwezigheid deze ochtend! Ook op de BSO is er een 

leuke middag geweest met cadeaus waar op de BSO 

mee kan worden gespeeld. Sint had Lego meegebracht 

en wat spullen voor het keukentje.  

Thema’s 

Nu Sinterklaas en zijn pieten weer naar Spanje zijn, maken wij de groep klaar voor het 

volgende feest. Thema kerst. De kerstbomen staan inmiddels, de lichtjes branden en de eerste 

knutsels en activiteiten zijn alweer gedaan rondom dit thema. Wij zullen de week voor kerst 

tussen de middag een gezellige lunch houden met de kinderen. 

Wijziging peuteropvang 

Om een optimaal speel- leerprogramma aan te bieden, hebben wij besloten zoveel mogelijk 

tijd hieraan te willen besteden. Dit betekent dat in de praktijk het brood eten om 11.30 uur 

komt te vervallen. Hiervoor in de plaats zullen wij na het fruit eten om 9.30 twee crackers, 

rijstwafels, of beschuitjes met beleg aanbieden.  

Oproep 

Beste ouders, 

Inmiddels is de eerste aanmelding binnen, maar nog steeds zijn wij op zoek naar leden voor 

een oudercommissie. Bij vragen hierover kunt u terecht bij Romy.  

Kerstvakantie 

Inmiddels is de planning voor de vakantie bijna af. Er zijn weer veel leuke activiteiten bedacht, 

zowel binnen als buiten de deur. Wij zullen onder andere gaan schaatsen, knutselen, bakken 

en sportactiviteiten doen. Ook zullen wij weer mee doen met de smikkelweken. 

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. 

 

 



                         

     

Nieuws vanuit Sportservice Haarlemmermeer 

Het nieuwe jaar start voor kinderen en jongeren in de 
Haarlemmermeer met een sportief hoogtepunt. Team 
Sportservice Haarlemmermeer organiseert op 3 januari in 
Hoofddorp en op 5 januari in Nieuw Vennep het Mega Sport- 
en Spelfestijn. Op 4 januari organiseren wij voor jongeren VR 

+ Sport Games in Hoofddorp. 

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen 2 uur lang meedoen aan diverse clinics, 
voetbalactiviteiten, air hockey, interactieve games, rolstoelbasketballen, zitvolleybal en nog 
veel meer. 

Jongeren van 11 t/m 18 jaar kunnen samen met hun vrienden en vriendinnen meedoen aan 
Virtual Reality en daarnaast kunnen ze kiezen om mee te doen voetbal, trefbal, air hockey en 
tafeltennis. Even chillen mag ook! De hal wordt omgetoverd tot VR Room, zet een VR-bril op, 
ga het avontuur aan en speel tegen elkaar in een online VR-wereld. 

Voor peuters en kleuters van 2 t/m 6 jaar is het Mega Peuter & Kleuterspelfestijn. Speciaal 
voor deze doelgroep zijn er sporten en spelletjes te spelen, staat er een springkussen klaar, is 
er een mega bobbelbaan en nog veel meer! 

Uiteraard is deze editie van het Mega Sport- en Spelfestijn ook toegankelijk voor kinderen met 
een fysieke of verstandelijke beperking, met een deels aangepast programma zodat iedereen 
kan mee doen. De sportactiviteiten worden gegeven door professionele sportverenigingen die 
ervaring hebben met alle doelgroepen. 

Meedoen aan het Mega Sport- en Spelfestijn? Kijk dan 
op www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer 
  
Inschrijflink kleuters: Mega peuter en kleuter Sport- en Spelfestijn Nieuw-Vennep (binnen) 
(noordhollandactief.nl) 
Inschrijflink 6-12 jaar:- Mega Sport- en Spelfestijn Hoofddorp (binnen) (noordhollandactief.nl) 
Inschrijflink 11-18 jaar: VR + sport games (11 t/m 18 jaar) (noordhollandactief.nl) 
Inschrijflink uniek sporten mega sport en spel: Unieke Mega Sport- en Spelfestijn 
Hoofddorp (binnen) (noordhollandactief.nl) 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.teamsportservice.nl%2Fhaarlemmermeer&data=05%7C01%7C%7C3b89ea13ee1a48a2834c08dad6c593bd%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638058441332268777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4g%2FSbQE9fSYR7cEXaUBYbNrdEBP%2FReSqdnC2eKWeJAQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F302084%2Fmega-peuter-en-kleuter-sport-en-spelfestijn-nieuw-vennep-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mgjYHe38HD1JY3w7mv9esWR2cD%2BUoEtGr50VZd0gsjA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F302084%2Fmega-peuter-en-kleuter-sport-en-spelfestijn-nieuw-vennep-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mgjYHe38HD1JY3w7mv9esWR2cD%2BUoEtGr50VZd0gsjA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F302078%2Fmega-sport-en-spelfestijn-hoofddorp-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fSvx435lEsvsJxT6opPpJLUq%2B%2BCR2ZKFPsHdYpmxgiY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F303803%2Fvr-sport-games-11-tm-18-jaar&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IzWM4VlHTEH4iSPW%2BYXcnNm1HtJ29aJzVRGxPrRRwF0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F303282%2Funieke-mega-sport-en-spelfestijn-hoofddorp-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SA7Qdmm0pyqmXG6dhWWhQx1BI480y1ipD9qYBZ%2Bjdf4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F303282%2Funieke-mega-sport-en-spelfestijn-hoofddorp-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SA7Qdmm0pyqmXG6dhWWhQx1BI480y1ipD9qYBZ%2Bjdf4%3D&reserved=0

