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Belangrijke mededelingen:
•
•

Oudergesprekken verschoven naar de week van 6 april.
De studiedag van 6 april gaat niet door! De kinderen hebben gewoon school!

Het project:
Groep 1-2: Kunst
Na het oplossen van de kunstroof uit de school wordt er getekend en geverfd in de groep. Kleuren
worden gemengd, zelfportretten gemaakt. Deze werkstukken worden ook verkocht in de speciale
museumwinkel. Juf Romy houdt u op de hoogte via Parro.
In groep 3,4,5 en groep 6,7,8 wordt gewerkt rond de Gouden Eeuw. Er zijn vragen bedacht, er
wordt gezocht naar informatie, geschreven, getekend en geknutseld. Ook hier houden meester
Erwin, juf Madeleine en juf Inge u op de hoogte via Parro.

Citotoetsen:
De Citotoetsen die normaal gesproken in de tweede helft van januari worden afgenomen worden
verzet naar de tweede week van maart. Dit om de kinderen de tijd te gunnen om weer te wennen
aan het werken op school. De uitslagen zijn dan pas begin april bekend.
De Eindtoets gaat gewoon door. Dit jaar zal groep 8 voor het eerst deelnemen aan de IEP toets.
Deze wordt afgenomen op dinsdag 20 en woensdag 21 april. De IEP toets is wat anders van opzet
en heeft maar twee afname dagen. De toets lijkt beter te passen bij onze leerlingen. Groep 8 krijgt
de kans te wennen aan de toets en de vraagstelling.

Schoolkamp en schoolreis:
Helaas moeten we ook dit schooljaar het schoolkamp en de schoolreis schrappen. Het werken in
de "bubbels” maakt het gezamenlijk op stap gaan met een bus of auto onmogelijk. Natuurlijk
vinden de leerkrachten dit heel vervelend en zinnen ze op alternatieven. Het zal een beetje liggen
aan de ontwikkelingen in het land en de regelgeving of er misschien iets anders wel mogelijk is.
Zodra we meer informatie hebben zullen we u op de hoogte stellen.

Pasen:

De paasviering zal dit jaar in de eigen klas van de kinderen zijn. Dus niet de gebruikelijke
gezamenlijke viering die de kinderen gewend zijn.
Het traditionele paasontbijt mag ook niet doorgaan. Hier hebben wij een alternatief voor bedacht
dat wel mag en kan. Dat houden we nog even geheim!

Extra hulp in school:
Voortaan komt Karin van de Maden iedere maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag op school om
hand en spandiensten te verrichten. Zij doet conciergetaken en helpt de leerkrachten van groep 1
tot en met 5.

Bibliotheekmedewerkers nodig:
Er is een trouwe groep bieb-ouders waarvan er dit schooljaar twee, Monique en Jacomine
vertrekken omdat hun dochters de school gaan verlaten. In haar eentje is het voor Renate teveel
werk en ook niet leuk. Wie van u vindt het leuk om met ingang van volgend schooljaar op
woensdag- en of vrijdagochtend een uurtje te helpen bij het uitlenen van de boeken en het
verzorgen van de bibliotheek?

Even voorstellen:

Graag wil ik mezelf even voorstellen; ik ben Romy Çakmak, 21 jaar en ik kom uit Hoofddorp.
Ik ben nu bijna 2 jaar werkzaam binnen Babino, ik heb het erg naar mijn zin.
Toen ik klein was, wist ik al dat ik met kinderen wilde gaan werken. Ik vind het leuk om te zien hoe
kinderen zich ontwikkelen en ik wil ze daarbij ondersteunen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen
zich ‘thuis’ voelen, ontspannen zijn en met plezier naar de opvang komen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, wandelen, fotograferen, creatief bezig te zijn, te
mediteren en af te spreken met vriendinnen. Verder ben ik ook dol op edelstenen en dieren.

De afgelopen 2 jaar was ik werkzaam in Hoofddorp op de BSO, maar werkte ik ook regelmatig op
het kinderdagverblijf. Misschien hebben jullie mij al eens gezien of gesproken, ik heb namelijk ook
een aantal keer gewerkt op IKC de Lente als een leidster afwezig was.
Ik kijk er erg naar uit om op Kinderdagverblijf IKC de Lente te komen werken en u en uw kind(eren)
beter te leren kennen. Mocht u nog iets willen weten, kunt u het gerust vragen.
Hopelijk tot snel,
groetjes Romy Çakmak.

Herdenking JP Heije
Op IKC de Lente is het traditie dat de kinderen ieder jaar aandacht besteden aan het leven van Jan
Pieter Heije. Dit bestaat uit het zingen van liederen geschreven door hem, het leggen van
narcissen op zijn graf.
Dit jaar waarin alles anders is dan anders, zullen we op 17 maart met kinderen een powerpoint en
quiz over Jan Pieter Heije bekijken en spelen. En wat liedjes van hem zingen. Na afloop zullen we
volgens de traditie chocolademelk drinken en krentenbollen eten.
Wie hij was leest u in het onderstaande stuk:
Het onderstaande stuk is afkomstig van de website van de gemeente Haarlemmermeer.

De weldoener van Abbenes: Jan Pieter Heije
Al 160 jaar bestaat het Sinterklaasliedje ‘Zie de maan schijnt door de bomen’. Net als
het overwinningslied ‘Hij heeft gewonnen, de Zilvervloot’ dat nog vaak bij
sportwedstrijden wordt gezongen voor het winnende team. Wie die liedjes heeft
geschreven, is bij veel mensen niet bekend. Net als dat deze man ook weldoener
was van het dorp Abbenes. Een duik in het veelzijdige leven van Jan Pieter Heije, die
begin maart nog altijd wordt herdacht.
Jan Pieter Heije werd in 1809 geboren als zoon van een Amsterdamse barbier, baardsnijder. Hij
groeide op in een volksbuurt. Dankzij een erfenis kon hij Geneeskunde studeren en op zijn 23e
begon hij zijn eigen huisartspraktijk in Amsterdam. Direct werd hij geconfronteerd met een
cholera-epidemie. Hij zag hoe gebrekkig de gezondheidszorg was, vooral voor arme mensen. Daar
wilde hij verandering in brengen.
Stop kwa kza lveri j!
Hij richtte een tijdschrift op en pleitte, al in 1841, voor het testen van nieuwe producten, het
bestrijden van kwakzalverij, het opstellen van rampenplannen en bouwvoorschriften voor scholen
en fabrieken. Hij slaagde erin om een groepje collega-medici en welgestelden te overtuigen mee
te gaan in zijn plan om een Vereeniging voor Ziekenverpleging op te richten. Het idee was dat
mensen die geld hadden, betaalden voor de zorg die minderbedeelde zieken nodig hadden. Vanuit
deze vereniging is ook een eigen ziekenhuis opgericht; het Prinsengrachtziekenhuis. In 1994 werd
dat het OLVG-locatie Prinsengracht.

Medi sch e zor g voo r a rm en
Vanwege Heije’s vurige betogen en zijn strijd voor betere medische zorg, stuitte hij regelmatig op
verzet. Zijn sociale, bewogen instelling, waarvan de basis terug te voeren is op zijn eigen
eenvoudige afkomst, was niet gewoon in die tijd. In 1853, hij zat pas een maand in de
Amsterdamse gemeenteraad, presenteerde hij een alternatief financieel plan om de armenzorg te
verbeteren. Zijn uitgangspunt was dat een goede gezondheidszorg voor iedereen, dus ook voor de
armen, in ieders belang is. Ondanks alle protesten, werd zijn plan aangenomen. De commissies
van toezicht die kwamen, zijn voorlopers van de huidige GGD.
Zang en gy m op schoo l
Jan Pieter Heije was ook actief en ondernemend op andere gebieden. Daar had hij als ongetrouwd
man, die bij zijn ouders woonde, wellicht ook tijd voor. In 1844 werd hij secretaris van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en zette hij zich in voor onderwijs voor iedereen. Op zijn
voorstel werd besloten gymnastiek op te nemen in het lesrooster. Ook promootte hij het
zangonderwijs, wilde hij dat dit verplicht werd op basisscholen en richtte hij meerdere
zangscholen op voor volwassenen en kinderen.

‘Er zate n z ev en k ik kertjes’
Schrijven deed Jan Pieter Heije al tijdens zijn studententijd; pamfletten, gedichten en liedteksten.
Die hij al vroeg, vaak zelf, uitgaf. Veel van zijn kinderliedjes, zoals ‘Er zaten zeven kikkertjes al in
een boerensloot’ en ‘Karretje op de zandweg’ zijn opgenomen in het liedboek ‘Kun je zingen, zing
dan mee’ dat nog tot 2012 werd gedrukt. Kijkend door de bril van nu, zijn de liedjes wel een beetje
moraliserend. Kinderen moesten leren braaf te zijn, lief voor hun ouders en goed hun best doen
op school. Toch verwerkte André Rieu ‘de Zilvervloot’ nog in de kroningswals voor WillemAlexander in 2013. Een belangrijke bijdrage van Heije was de oprichting van de Vereeniging voor
Nederlandsche Muziekgeschiedenis die nog steeds bestaat. Wat vandaag de dag heel gewoon is
dankzij streamingsdiensten als Spotify, YouTube en sociale media, was 150 jaar terug heel anders.
De meeste muziekstukken die werden geschreven, werden niet gepubliceerd, maar opgeborgen in

de kast en verdwenen daardoor na verloop van tijd. Die musicologische erfenis is dankzij Heije
bewaard gebleven.
Per koet s n aar Abb enes
Maar hoe raakte Jan Pieter Heije verzeild in het dorpje Abbenes? Dat had te maken met zijn
huwelijk met een van rijkste vrouwen van Amsterdam; Maria Margaretha van Voorst. Haar vader,
dominee Jan Jacob van Voorst, had een deel van het familievermogen van zijn vrouw geïnvesteerd
in grond in het noorden en zuiden van het pas drooggemalen Haarlemmermeer. In Abbenes liet hij
boerderijen bouwen, die hij weer verpachtte. Jan Pieter Heije nam de taak van waarnemer over
van zijn schoonvader toen diens gezondheid slecht werd.

Het trouwportret van Jan Pieter Heije en Maria van Voorst.
School spaa rban k
Elke week kwam hij vanuit Amsterdam met de koets naar Abbenes. Hij zag hoe arm de bevolking
was en schonk grond om een (bewaar)school te stichten. Regelmatig bleven kinderen thuis om
hun ouders te helpen. Heije richtte een schoolspaarbank op. Kinderen konden een halve cent per
week sparen en als ze trouw naar school waren gegaan, verdubbelde Heije de inleg. Ook schonk hij
het dorp grond voor de bouw van een kerk. Inwoners van Abbenes gingen in Kaag naar de kerk,
maar al gauw was die te klein en uitbreiding niet mogelijk. Geld voor een eigen kerk hadden de
inwoners niet, dus boorde Heije verschillende Amsterdamse fondsen aan waarmee de bouw werd
gefinancierd.
Cho colad em el k en k rent enbo llen
Een beetje ijdel was Heije wel. Voor zijn goedheid wilde hij wél erkenning. In 1864 las hij de
burgemeester van Haarlemmermeer de les, omdat hij hem ongefrankeerde brieven stuurde en
hem zo met strafport opzadelde. Terwijl hij zoveel goeds deed voor de gemeente. Na nederige
excuses van de burgemeester schold Heije hem bij wijze van extra donatie de strafport kwijt. Hij
vroeg toestemming om een grafkelder te maken op de algemene begraafplaats waar hij na zijn
dood begraven wilde worden. Heije had deze begraafplaats geschonken, zodat mensen van alle
geloven er begraven konden worden. Om blijvend herinnerd te worden, richtte hij het Jan Pieter
Heije fonds op waar hij een bedrag in stortte. Van de rente wilde hij dat elk jaar op zijn
geboortedag, 1 maart, kinderen werden getrakteerd op chocolademelk en een krentenbol. Deze

traditie bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds. Kinderen lopen op een woensdagochtend
begin maart van school naar de begraafplaats en zingen een paar van Heijes kinderliedjes bij het
graf. Na afloop krijgen ze een pakje chocolademelk en een krentenbol.

Honden op het schoolplein:
Regelmatig worden er honden uitgelaten op het schoolplein en het bijbehorende grasveld.
Juf Romy moet dan weer de kinderen helpen bij het schoonmaken van schoenen en laarzen.
Houdt u het ook een beetje in de gaten? Alvast hartelijk dank!

Promotie Sportvereniging Abbenes:

Bij Sportvereniging Abbenes gaat het tennisseizoen weer bijna starten! 1 April gaan de banen weer open.
Lijkt het je ook leuk om lekker buiten te sporten en te leren tennissen? Dat kan bij Sportvereniging Abbenes.
Kinderen van 6 tot en met 17 jaar kunnen al voor €70,00 bij ons tennissen, dit is incl. 10 tennislessen (op
maandag, eerste les op 12 april) gegeven door een gecertificeerde tennistrainer. Het seizoen is van 1 april
tot 31 oktober. Dan zou je iedere dag kunnen gaan tennissen. Twijfel je en wil je een proefles? Vraag naar
de mogelijkheden bij Hannelore Vermeere mailadres: hannelorevermeere@gmail.com
Volwassenen kunnen lid worden voor €115,00 per seizoen. Voor meer informatie en inschrijfformulieren kijk
op onze website www.svabbenes.nl.
Er zijn geen inschrijfkosten!

