
  

 
 
 

‘Alles in Abbenes’ 
Nieuwsbrief Basisonderwijs & Kinderopvang 

 
 Nummer 16, 21 april 2017 
 

 
 

Voor op de kalender  
22 april tot 7 mei Meivakantie 
8 mei Schoolreisje naar Plaswijckpark  
15 mei Bezoek bibliotheek groep 3/4 
24 mei Verjaardagendag 
6 juni LET OP!! Extra vrije dag voor alle leerlingen (teamdag) 
12 juni                            Studiedag leerlingen lesvrij  

 
Wie is er jarig? 
• Ester uit Groep 5 is jarig op 4 mei 

• Xander uit Groep 7 is jarig op 5 mei 

• Delilah uit Groep 7 is jarig op 13 mei 

 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!  
 

Personeel 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Dominique Kostelijk-Blokker, ik ben 25 jaar oud en ik woon 
in Nieuw-Vennep. Twee jaar geleden ben ik getrouwd met Daan en 4 
maanden geleden ben ik de trotse moeder geworden van Emma. 
Ik heb ongeveer 7 jaar ervaring in de kinderopvang en heb bij 
verschillende kinderopvang organisaties mogen werken. 
Ik ben blij jullie te mogen vertellen dat ik de nieuwe Pedagogisch 
Medewerkster ben bij Babino Kinderopvang.  
Op maandag t/m donderdag zullen jullie mij tegenkomen in en om de 
school. 
Ik heb zin om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en hoop dat ik heel 
lang met heel veel plezier hier mag blijven werken! 
 

Nieuwe kinderen 
Na de vakantie start Jemairo in groep 2. Jemairo is met zijn ouders, zijn zus en zijn broertje aan de 
van Tolstraat in Abbenes komen wonen. We wensen Jemairo en zijn familie heel veel geluk in 
Abbenes! Welkom Jemairo! 
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Fruitdagen 
De afgelopen nieuwsbrieven hebben we u verteld dat er een mogelijkheid bestaat om het schoolfruit 
te continueren. Wij zagen hierin een mooi aanbod.  
Na verscheidene oproepen hebben we van 39 van de 58 leerlingen in beeld wat de mening van hun 
ouders hierover is. Van 31 leerlingen zijn de ouders positief. Van 8 leerlingen verzorgen de ouders 
het fruit liever zelf. Van alle overige leerlingen is niet bekend wat de wens van de ouders is, de 
ouders hebben niet gereageerd.  
Omdat we minimaal voor 60 kinderen af moeten nemen is het, op dit moment, financieel niet 
haalbaar om van het aanbod gebruik te maken. Daarom is besloten om voor dit moment van het 
aanbod af te zien. We hopen in de toekomst er wel een structureel aanbod van te kunnen maken. 
We vinden het namelijk wel passen bij de visie van de school.  
Wilt u ons laten weten als u: 

- Een sponsor weten voor een financiële bijdrage of voor het fruit zelf en/of, 
- schoolfruit wekelijks willen voor ons willen inkopen (voor het precieze 

aantal kinderen en binnen budget) en/of, 
- een mooi idee hebben om dit vorm te geven. 

Na de schoolvakantie vragen wij u vooralsnog het fruit op de maandag, 
woensdag en vrijdag zelf weer te verzorgen. Op de andere dagen mag u uw kind 
ook een ander tussendoortje meegeven zoals een liga, rijstwafel, ontbijtkoek.  
 

Gezonde school 
Wij streven naar een gezonde en duurzame school. Wilt u daarom uw kind geen 
pakjes en plastic flesjes met drinken meegeven? Graag een drinkbeker of 
natuurlijk de dopper. Bedankt! 

 
Verjaardagendag 
Op woensdag 24 mei vieren we met het hele kindcentrum de 
verjaardagen van alle teamleden bij Free style jump in Nieuw-
Vennep. Wij trakteren alle kinderen op twee uurtjes springen! 
Wie kan ons helpen met het vervoer? 8.45 uur naar de hal en/of 
om 11.00 uur weer ophalen. Met de ouders van de kinderen van 

het KDV zal persoonlijk afgestemd worden of zij mee zullen gaan.  
 

Schoolvoetbaltoernooi in Abbenes 
Sportvereniging Abbenes organiseert dit schooljaar een schoolvoetbaltoernooi voor de leerlingen 
van groep 4,5,6. Natuurlijk kunnen wij, als de enige school in Abbenes, niet achterblijven op dit 
toernooi. Vandaar de oproep om uw kind aan te melden hiervoor. Dat kan als volgt: 

- E-mail naar juf Patricia of een reply op deze nieuwsbrief.  
- Aanmelden via deze link 
- Het strookje van de bijgevoegde brief printen en inleveren bij juf Patricia 

 

Hekwerk bij school 
Kim hekwerken zal op korte termijn het hek bij de ingang van het schoolplein komen repareren.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLZqOUwjgtOr6e52AfxOmoWhXdoZNaeb2ghFqdDMngjxJg_w/viewform?fbzx=-357273924548989300
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Nieuwe CV Ketel 
In de meivakantie zullen er werkzaamheden zijn in de school. De nieuwe cv-ketel wordt geplaatst.  

 

De vakantieBieb 
Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app Kinderen die gedurende 
de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in 
hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de 
vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 
2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie 
worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les 
besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een 
instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.  
 

 
Bezoek bibliotheek groep 3/4 
Op maandag 15 mei wil juf Marian met de kinderen van groep 3 en 4 een bezoek aan de bibliotheek 
in Nieuw-Vennep brengen.  Zij bieden hen daar een programma aan in het kader van 
leesbevordering.   
Juf Marian wil graag om 9.00 uur vanaf school vertrekken en is om ongeveer 10.30 uur weer terug.  
Wie zou willen rijden?  
In verband met de vakantie graag reageren via de mail naar juf Marian reageren of een reply op de 
nieuwsbrief.  

 
Dodenherdenking 
Namens school zullen Ebbe, Juliette en Maartje een gedicht voordragen bij de dodenherdenking op 4 
mei. Richelle van Hees zal dit jaar het bloemstuk verzorgen. Allemaal alvast bedankt! Het is fijn dat 
jullie dit namens school, in de vakantie doen! 
 

Kinderopvang vakantieprogramma 
Ook voor de kinderen die in de vakantie naar de opvang gaan is het vakantie. Vandaar dat juf Laura 
en juf Dominique hen een extra leuk programma hebben georganiseerd! Het ziet er als volgt uit.  
 
Maandag 24 april 
Er is vervoer geregeld om een bezoek te brengen aan informatieboerderij 
Zorgvrij in Velsen. Laura, Kim en Stefanie gaan mee. De kinderen van 
locatie Hoofddorp en juf Samantha komen ook naar Zorgvrij. Voor meer 
informatie: http://www.spaarnwoude.nl/spw/zorgvrij 
 
Dinsdag 25 april  
Voor deze dag staat een bezoek aan het Groenendaalse bos op de planning. We zullen daar heerlijk 

gaan spelen in de speeltuin en misschien ook nog wel even 
een rondje lopen in de kinderboerderij en/of het bos. Voor 
het vervoer is er een bus geregeld. 
 
Woensdag 26 april  
Deze dag staat in het teken van 
koningsdag. We zullen dan op 
onze eigen locatie leuke ‘Oranje’ 
activiteiten gaan doen met de kinderen.  

Donderdag 27 april en vrijdag 28 april 
Locatie gesloten i.v.m. Koningsdag en geen kinderen.  
 

http://www.spaarnwoude.nl/spw/zorgvrij
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Maandag 1 mei  
Milkshakes maken; met vers fruit. Bij mooi weer gaan we naar de kinderboerderij 
in Nieuw-Vennep. 
 
Dinsdag 2 mei  
Ook deze dag zullen we een uitstapje maken met de kinderen. Afhankelijk van het 
weer zal het een bezoek aan jeugdland worden of anders een binnen activiteit in 
de omgeving.  

Woensdag 3 mei  
Bij goed weer gaan we spelen in de speeltuin bij de Olmenhorst.  
 
Donderdag 4 mei  
Aan de slag met het Moederdag cadeau!  
Naast deze activiteiten hebben de juffen nog genoeg achter de hand als 
bijvoorbeeld het weer tegen valt! Al met al zullen zij er samen met uw 
kinderen gezellige dagen van maken.  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

op 18 mei 

Fijne vakantie! 


