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Mark van Noort heeft de school een flink aantal bloembollen
gedoneerd. Deze zullen een mooie plek krijgen in de borders
bij de school. Bedankt, Mark!

14 nov.
16 nov.
5 dec.

Start schoolfruit
Versieren school
voor Sinterklaas
Sinterklaasviering
op school

Vanaf woensdag 14 november wordt het tussendoortje in de ochtend
weer verzorgd door school. Twintig weken lang ontvangen de
leerlingen op maandag, woensdag en vrijdag schoolfruit. Die periode
hoeft u zelf niets mee te geven.
Op dinsdag en donderdag mogen de kinderen ook een ‘gezonde koek’
mee naar school als een Liga, rijstwafel o.i.d. geen chocola of snoep.
Wij vinden het helemaal goed als de kinderen ook deze dagen fruit
mee naar school nemen.

De boeken uit de schoolbibibliotheek zijn de laatste weken flink uitgezocht. Heel veel boeken
voldeden niet meer aan de huidige normen van schoolboeken. Deze zijn allemaal apart gezet.
Dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe boeken. Samen met de hulpouders van de schoolbieb
zal gekeken worden welke boeken het best aangeschaft kunnen worden voor onze school.
De openiningstijden van de schoolbibliotheek zijn aangepast. De kinderen kunnen voortaan hun
boeken ruilen op de woensdag- en de vrijdagochtend.
Heeft u zin om af en toe te helpen in de schoolbieb? Laat het ons weten!

Aankomende vrijdag om 11.00 uur start de Sintcommissie met het
versieren van de school! Sinterklaas komt aankomende zaterdag aan in
Nederland en dan is het natuurlijk heel leuk als de school er gezellig uit
ziet. Heeft u tijd om te helpen? U kunt die ochtend gewoon aansluiten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Marian, juf Romy of bij
Lisette (moeder van Ties en Ted).

Afgelopen periode heeft uw een aantal gezichten gezien bij de kinderopvang. Mehrak, Valerie en
Laura zijn onze vaste medewerkers. Zij zijn alle drie voor een klein aantal of meerdere uren
ingeroosterd op onze locatie. Zij werken niet voor Meer Primair maar voor onze opvangpartner
Babino. In het geval van ziekte, vakantie of verlof komt er vervanging vanuit andere lokaties van
Babino. Zo heeft u kennisgemaakt met Melissa en Sarissa. Beide werken op andere locaties of
gaan in de toekomst op een andere locatie werken. Wij zijn heel blij dat we naast de vaste
gezichten ook aanvulling hebben als dat nodig is. Evengoed blijft er nog wel een vacature
openstaan voor de dagopvang in Abbenes. Mocht u iemand kennen die geinteresseerd is dan
horen wij dat graag!
De roosters van de medewerkers van de BSO en de kinderopvang staat op de deur van de ruimte.
Voor Babino is er ook een nieuwe medewerker aangesteld die op meerdere lokaties actief zal zijn.
Dennis heeft jarenlange ervaring in de kinderopvang is daarnaast ook actief als muzikant. Dennis
zal af en toe op dinsdag actief zijn bij onze BSO. Hij heeft deze week ook muziek gespeeld met de
allerjongsten.
Poppentheater Babino,
Ik ben Dennis de poppenspeler. Ik ben
niet alleen pedagogisch
medewerker maar ook muzikant en
poppenspeler.
Ik zing interactief liedjes met de
kinderen en neem ze mee naar
poppenland samen met de poppen Bab
en Ino.... Babino. Zij beleven allerlei avonturen die tot de verbeelding van de
kinderen spreken. Alles mag en niets is gek. Na de voorstelling kunnen de kinderen
zelf een pop maken en die tot leven brengen....
Komt dat zien..... Komt dat zien!!

