
   
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

29 oktober2020, jaargang 4, nummer 5 

 

Belangrijke data: 
Vrijdag 13 november studiedag, kinderen vrij! 

Koffiedrinken op 4 november vervalt i.v.m. de coronamaatregelen. 

Bezoek schoolfotograaf op 23 november vervalt i.v.m. coronamaatregelen. 

 

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. We hebben al een aantal kandidaten. 

Wilt u ook actief zijn, neem contact op met de voorzitter van de oudervereniging: 

Mandy van der Plas of Monique Elst. 

 

Sint Maarten 
Dit jaar worden op school geen lampionnen gemaakt. Dit besluit hebben we genomen omdat we 

daarmee aan willen geven dat wij het niet verstandig vinden om de kinderen langs de deuren te 

laten gaan.  

We maken er binnen en zo mogelijk buiten de school wel een gezellige activiteit van met het 

zingen van de liedjes en iets lekkers! 

 

Ventilatie van het gebouw 
Bij deze nieuwsbrief een brief van het bestuur over de ventilatie van de school. Gelukkig is de 

ventilatie van dit gebouw helemaal in orde. Maar toch ventileren we iedere dag de lokalen. Dus 

een trui of een vest  zal binnenkort wel nodig zijn! 
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13 november is er studiedag op school. Mochten jullie nog opvang nodig hebben horen wij dit 
graag zo snel mogelijk. 
  
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. 
 

Reserve kleding graag gewassen retour naar school! 
Een ongelukje kan gebeuren in groep 1 en 2. De kinderen krijgen dan van de juf een schoon setje 
om de dag door te komen en naar huis te gaan. Wilt u deze kleren zo snel mogelijk weer gewassen 
inleveren op school. Mocht u nog kleding over hebben in deze maten dan zijn we daar heel blij 
mee! 
Juf Romy is door haar voorraad heen! 
 

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.  

Groep 1,2  

 
In groep 1/2 werken wij al twee weken over het thema gezondheid. We hebben een 

dokterspraktijk en een apotheek gemaakt in de klas.  



   
 

   
 

De kinderen hebben geleerd wat een stethoscoop is en hebben er ook een gemaakt.  

We zijn ook in de klas bezig met dit versje: 

 

Rode vlekjes  

Rode vlekjes, hè wat gek  

op mijn neus en in mijn nek  

op mijn buik en op mijn been  

op het puntje van mijn teen  

en kijk ook eens op mijn rug,  

rode hond, ga weg en vlug!  

Even ziek zijn is best leuk  

ook al heb ik wel wat jeuk.  

 

Misschien leuk om hier thuis ook mee aan de slag te gaan. Het versje hebben we aangeleerd met 

bewegingen om het beter te kunnen onthouden. Naast het versje staan er ook een aantal 

woorden centraal tijdens het thema. Om de woordenschat te vergroten kunt u hier ook thuis mee 

aan de slag zodat uw kind de woorden vaak hoort en ze beter kan onthouden. De woorden die 

centraal staan zijn: stethoscoop, dokter, recept, medicijn, apotheek, prik, gips, ambulance, 

ziekenhuis, verband, thermometer, pleister, verzorgen en natuurlijk alle lichaamsdelen.  

 

Coronamaatregelen verscherpt 

 
Zoals de medewerkers van Babino u al eerder gemaild hebben moeten we nog voorzichtiger zijn 

met het toelaten van mensen in de school. Dus wanneer u uw kind op komt halen van school, blijf 

op het plein wachten en houdt afstand tot andere ouders. De kinderen worden door de 

leerkrachten naar buiten gebracht. 

 

Mocht u uw kinderen ophalen bij de BSO dan graag buiten wachten bij de achteringang. Dit is de 

linker deur bij de fietsenrekken. U kunt de leiding bellen op het schoolnummer: 0252 544359. 

 

Het wegbrengen van kleine kinderen voor de opvang of de peuteropvang graag voor kwart over 8 

of na kwart voor 9. U mag dan niet in de school maar draagt de kinderen over bij de ingang aan 

de leiding van de opvang! 

 



   
 

   
 

Ouders die op uitnodiging van de leerkrachten in de school zijn, worden verzocht een 

mondmasker te dragen. Dit geldt ook voor de overblijf- en bibliotheekouders. 

 

Binnen de school blijven de maatregelen van kracht. Het wassen van de handen, het gebruik van 

desinfecterend schuim bij de ingangen van school en klassen, het afstand houden. 

Als team zijn we ons goed bewust van de risico’s. Gelukkig hebben wij een personeelskamer 

kunnen inrichten in een lokaal zodat wij wel met elkaar kunnen overleggen maar ook voldoende 

afstand kunnen houden. Verder houden wij ook in ons persoonlijk leven rekening met onze 

verantwoordelijkheid op school. We hopen op deze manier gezond te blijven en gewoon ons werk 

te kunnen doen! 

 

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! 

 

Promotiefilm: 
Vlak voor de herfstvakantie is door Miek Stap van Stap Projects een professionele promotiefilm 

van de school gemaakt. Op dit moment komt u als ouders niet in school maar ook nieuwe 

ouders hebben geen idee wat er in de school gebeurt. 

Dat kunt u op het filmpje zien.  Kinderen die spelend leren rekenen, kinderen die samen werken 

aan een opdracht. Het gebruik van de chromebooks bij het onderwijs. Oudere leerlingen die 

jongere helpen bij het leren lezen, bewegend leren en nog veel meer.  

Deze film wordt binnenkort op de website van de school geplaatst zodat u deze zelf ook kunt 

bekijken en aan anderen kunt tonen.  

Gelukkig hebben veel ouders toestemming gegeven om hun kinderen mee te laten werken aan 

de opnamen. Onze dank hiervoor! 

Nog even wachten, dan kunnen we het zien! 

 

Schoolfruit 



   
 

   
 

 
We zijn ingeloot voor het Schoolfruit! Vanaf de week van 9 november zal dit geleverd worden. De 

kinderen zullen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit krijgen van school. Mocht iemand het leuk 

vinden voor de ochtendpauze het fruit eetklaar te maken voor de kinderen, dan graag even melden bij de 

leerkracht. 

 

 

Sportaanbod in de haarlemmermeer voor jong en oud 

 
In de bijgevoegde brief van Sportservice Haarlemmermeer vindt u alle informatie over de 

mogelijkheden tot sporten voor uw kinderen maar ook voor uzelf.  
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