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Belangrijke data: 
Vrijdag 4 december: Sint viering op school. Kinderen zijn om 12.15 uur uit! 

Donderdagavond 17 december: Lichtjestocht, ouders en kinderen maken wandeling op zoek 

naar de stal. Houd deze avond vrij! Informatie volgt via Parro. 

 

Wij zoeken: 
• Overblijfouders, vergoeding 10 euro per keer. We zijn nog steeds op zoek naar vaste 

overblijfkrachten vanaf januari. Aanmelden bij Hannelore Vermeere, 

hvermeere@ikcdelente.nl; 

 

• (Bestuurs)leden voor de Oudervereniging zijn gevonden. Zie verderop in deze 

nieuwsbrief. Wij zijn nog wel op zoek naar ouders die als gewoon lid van de 

Oudervereniging actief willen zijn voor de kinderen! 

 

Promotie van de school 

 
Er is een prachtige folder gemaakt van ons IKC. Deze folders kunnen worden uitgedeeld aan 

nieuwe bewoners van ons dorp of gezinnen met jonge kinderen. Dus ziet u dat er in uw buurt 

nieuwe bewoners zijn of kinderen die de schoolleeftijd naderen, of wordt er ergens een kindje 

geboren, geef ons even een tip. Dan gaan wij erop af!  

Het is ook fijn wanneer u deze mensen alvast benadert. Samen kunnen we werken aan de 

naamsbekendheid van de kinderopvang Babino en die van onze school! 
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Promotiefilm: 
Al maanden kunt u als ouders de school niet meer in. Dat betekent dat u ook niet weet hoe de 

sfeer binnen is en wat er gebeurt. Waarschijnlijk vertellen u kinderen veel minder dan u zou 

willen weten! 

Daarom is er een prachtig filmpje gemaakt door de professionele filmer: Miek Stap. Veel 

kinderen hebben hieraan meegewerkt. U kunt het zien op de startpagina van onze website. 

Door de toestemming van vele ouders en de medewerking van veel kinderen krijgt u een indruk 

van wat er allemaal in de school gebeurt. 

Het is de moeite waard om even te kijken met uw kinderen! 

 

Pakjesavond in gevaar! 
De gemeente Haarlemmermeer heeft een mooie serie filmpjes opgenomen rond Sinterklaas. 

Naast Sinterklaas is er een hoofdrol voor de burgemeester! 

De afleveringen worden op de Facebookpagina van de Haarlemmermeer gezet en door juf 

Hannelore ook op de Facebookpagina van de school. Kijken dus want in de laatste aflevering zit 

een leuke verrassing! Kijk alvast maar eens bij de aftiteling! 

 

Schoolfruit 

 
Schoolfruit is al weer helemaal gewoon. Zakken vol wortelen, dozen appels, bananen, mandarijnen, 

meloenen en komkommers zijn lekker opgepeuzeld door de kinderen! Iedere woensdag-, donderdag-, en 

vrijdagochtend! 

 

Wat gebeurt er in de school? 
Veel komt u te weten door de informatie op Parro. Alle leerkrachten plaatsen hier regelmatig 

informatie en foto’s over wat en hoe er geleerd wordt.  

 

Oudervereniging 
We hebben twee bestuursleden voor de oudervereniging gevonden! 

• Abdelhak El Abdellaoui is bereid om voorzitter te worden. 

• Linda Oldenhage wil penningmeester worden. 

Abdelhak woont sinds de zomer in Abbenes en heeft een zoon: Sulayman in groep 2. Hij wil zich voor de 

school en de leerlingen inzetten.  



   
 

   
 

Linda is de partner van de vader van Sem in groep 8 en de moeder van Anne Linn bij de kinderopvang. Ze is 

al in gesprek geweest met Monique Elst onze huidige penningmeester.  

Nu deze bestuursleden gevonden zijn is het ook belangrijk dat we ook gewone leden van de 

oudervereniging vinden. Op dit moment is alleen Linda Oosterhof over. Mensen die mee willen denken en 

ook samen de handen uit de mouwen willen steken bij de activiteiten. Heeft u best af en toe tijd of wilt u 

tijd maken om te helpen voorbereiden of te helpen bij de uitvoering? 

Dan graag melden bij een van de leerkrachten of de nieuw te benoemen bestuursleden van de OV.  

 

Babino 

 
 

Nogmaals de reminder. De week tussen kerst en oud&nieuw zijn wij gesloten. Maandag 4 januari 

zijn wij weer aanwezig. Willen jullie nog wel denken aan het aan- en afmelden via kov-net voor de 

eerste week in de vakantie? 

  

Naar aanleiding van een aantal klachten (i.v.m. modder en gras) hebben wij besloten naast de bso 

deur, ook de zij ingang te gaan gebruiken. Deze ingang is naast het lege lokaal. Willen jullie een 

belletje geven als jullie de kinderen hier willen ophalen? Dan zorgen wij dat de kinderen klaar 

staan. De leiding is bereikbaar op 0252 544359. 

  

Graag zien wij sloffen of anti slip sokken voor de kinderen hier. De vloer is erg glad en blote voeten 

wordt wel erg koud. 
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