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Belangrijke data:
Donderdagavond 17 december vanaf 18 uur: Lichtjestocht, ouders en kinderen maken
wandeling op zoek naar de stal.

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;

•

Wij zijn nog wel op zoek naar ouders die als gewoon lid van de Oudervereniging
actief willen zijn voor de kinderen! Melden bij de leerkracht of bij Hannelore
Vermeere.

Bijna kerst:
Veel mensen hebben de kerstboom al staan, hun huis versierd en nog nooit werd er zoveel
gesproken over kerst als dit jaar!
Wat mogen we met kerst, wat zijn de regels, waar doen we verstandig aan?
Hoe we kerst ook vieren of niet vieren, tijdens deze donkere weken moeten we de gezelligheid
vooral thuis zoeken. Erop vertrouwend dat er andere tijden komen, dat het licht weer terug komt,
de wereld weer vriendelijker en minder bedreigend wordt.
Zo wachten we op kerstmis, de geboorte van Jezus. Een klein kindje, geboren om de wereld vrede
te brengen. Dat lukt alleen als wij allemaal ons best doen, een nieuwe start maken. Laten wij
helpen bij die vrede, ieder in z'n eigen huis, eigen straat, eigen klas. Laten we genieten van onze
vakantie en er met elkaar een fijne tijd van maken.
Als team van IKC De Lente wensen wij jullie allemaal een goede kerst en een veilig oud en
nieuw.
Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Wat gebeurt er in de school?
Sinterklaas:
De sinterklaastijd is weer achter de rug. Er lopen geen hulpsinterklaasjes meer door de
kleutergroep en ook de pieten in de groepen tot en met 5 hebben hun kleding weer opgeborgen.
Het bezoek van de rommelpiet die echt de hele school overhoop had gehaald, het maken van de
enorme stoomboot door de kinderen van groep 4 tot en met 8, de pietengym in de gymzaal, veel
leuke momenten voor alle leerlingen. Uiteindelijk de viering op 4 december. De
bovenbouwgroepen hadden mooie surprises gemaakt. Ook mening ouder heeft hieraan
meegeholpen. Sinterklaas was er via het digibord en had voor ieder kind een boodschap. Verder is
er die dag gewerkt in een spelletjescircuit, geknutseld en gespeeld. We kijken terug op een
bijzondere viering, anders dan anders maar zeker niet minder!

Kerstviering:

Via Parro hebben velen van u zich al aangemeld voor de kerstwandeling op donderdag 17
december vanaf 18 uur.
Tijdens een onvergetelijke wandeling in het donker nemen wij jullie mee door het kerstverhaal.
Jullie komen langs allemaal verschillende scenes uit het kerstverhaal. Een unieke ervaring voor de
kinderen, maar ook voor jullie als ouders/verzorgers natuurlijk. De wandeling is per gezin, duurt
ongeveer een uur en ieder gezin vertrek om de vijf minuten. aanmelden kan tot dinsdagochtend
15 december via ewezendonk@ikcdelente.nl. Graag aangeven met hoeveel personen jullie komen.

Vrijdag 18 december beginnen wij de schooldag met een kerstontbijt. Het eten wordt door de
school geregeld volgens de Covid-10 maatregelen. De kinderen nemen zelf een bord, bestek en
een beker mee in een plastic tas. De kinderen mogen deze dag ook een gezelschapsspelletje
meenemen. (geen telefoon, laptops enz.)

MedezeggenschapsRaad
Zoals in een van de vorige nieuwsbrieven is aangegeven is de vergadering van de MR openbaar.
Dat betekent dat u welkom bent tijdens de vergadering. U kunt zich aanmelden bij Hans van Hees.
MR Agenda
Vergadering 3/6- 2020/2021
Maandag 14 december 2020
19:00 uur – Aanvang
1) Opening
2) Notulen slotvergadering van 26 oktober 2020
a. Notulen vermelden op de website
b. Doornemen status actielijst
3) Sociaal Veiligheidsplan (A)
4) Tussentijdse evaluatie Formatieplan 2020-2021 (info)
5) Tussentijdse evaluatie PR Plan, Filmpje op de website (A)
6) Financiën IKC de Lente (resultaten 2020, begroting 2021) (info)
7) Tussentijdse evaluatie Jaarplan 2020-2021 (info)
8) Ander vergadermoment afstemmen?
9) Scholing MR 2020-2021
10) Afsluiting

