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Belangrijke data:
Vrijdag 13 november studiedag, kinderen vrij!
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 penningmeester van de
oudervereniging: Monique Elst.

Schoolfruit

Het is begonnen! Gisteren hebben de kinderen voor het eerst genoten van het schoolfruit. Voortaan is er
iedere woensdag, donderdag en vrijdag, schoolfruit! U hoeft op deze dagen dus geen tussendoortje mee
te geven!

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.
Even voorstellen:
Beste ouders, verzorgers,
Misschien hebben jullie mij in de gangen al zien lopen of misschien al gesproken. Ik ben Romy
Cakmak en ik ben 21 jaar. Ik ben nu 1,5 jaar werkzaam bij Banino en werk normaal op de locatie in
Hoofddorp. Zo nu endan val ik in op de locatie in Abbenes en dat vind ik heel gezellig.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en vind het dan ook heel leuk om dit samen met de
kinderen te doen. Ik kaar er naar uit om jullie te ontmoeten.
Tot snel, groetje,
Romy Cakmak.

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.

Regenboog

REGENBOOGBEWEEGBINGO nieuws van meester Brian

In de maand oktober werd er bij ons op school aandacht besteed aan het creëren van acceptatie en sociale
veiligheid van LHBTI’ers. Door middel van verschillende activiteiten maken kinderen kennis met dillema’s
rondom genderstereotypering en de verwachtingspatronen die daarbij horen. Vanuit Team Sportservice
Haarlemmermeer is de Regenboogbingo geïnitieerd. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd om
verschillende beweegoefeningen te doen, waarvoor ballen, elastieken, veters en armbanden in de
regenboogkleuren worden gebruikt. Daarnaast heeft de klas ook een poster met opdrachten gekregen die
zij gezamenlijk moeten uitvoeren. Zo leren de kinderen op speelse wijze kennismaken met de betekenis
achter deze regenboogkleuren. In de klassen is hier vervolgens een vervolg aan gegeven door het gebruik
van leeftijdsgebonden filmpjes en/of verhaaltjes met daarin een herkenbaar dilemma over
genderstereotypering.

Oudervereniging
Dinsdag 3 november vond de uitgestelde jaarvergadering van de Oudervereniging plaats via
Teams. Voorzitter Mandy van der Plas zat de vergadering voor waarin de jaarrekening en de
begroting van de OV toegelicht werden door penningmeester Monique Elst. Door het vertrek van

Mandy als voorzitter ontstaat er een vacature waarvoor een van de ouders al belangstelling heeft
getoond. Monique stopt aan het eind van dit schooljaar, zij zal de komende periode een andere
ouder inwerken die de functie van penningmeester over zal nemen. Linda Oosterhof blijft als lid
van de OV actief. Heeft u ook belangstelling voor een functie in het bestuur of gewoon als lid, dan
graag melden bij Monique Elst.
Voor een bestuurswissel moet het een en ander geregeld worden bij de notaris.
Rest ons om Mandy te bedanken voor al haar werk voor de oudervereniging. De organisatie van
vele activiteiten waren bij haar in goede handen. Alles tot in de puntjes geregeld, denk aan de
sponsorloop, het kerstdiner, de kerstborrel, het lentefeest enz.

Mandy, bedankt voor alles wat je voor de kinderen, ouders en leerkrachten hebt
gedaan!

Ouder tevredenheidspeiling
Oudertevredenheidspeiling februari 2020 en aanpak
In februari heeft meer dan de helft van de ouders de tevredenheidspeiling ingevuld. Door de coronaperiode
is binnen ons bestuur afgesproken dat de scholen in deze periode de resultaten terugkoppelen. In de
laatste MR vergadering is het rapport besproken.
De peiling is in een onzekere periode afgenomen, wisseling van directies, vertrek van een van de vaste
leerkrachten en na een tijd waarin leerkrachten en andere betrokkenen bij de school met kunst en
vliegwerk en een enorme inspanning de school draaiende hebben gehouden zonder derde leerkracht.
Ondanks dat heeft de school het cijfer 7 gekregen! Ouders gaven aan dat hun kinderen met plezier naar
school gaan en de inzet en deskundigheid van de leerkrachten zeer te waarderen.
De top 10 van tevredenheid ouders is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aandacht voor gymnastiek
Inzet en enthousiasme leerkracht
Contact met de leerkracht
Omgang leerkracht met de leerlingen
Sfeer en inrichting schoolgebouw
Gelegenheid om met de directie te praten
Huidige schooltijden
Speelmogelijkheden op het plein
Informatievoorziening over het kind.

Natuurlijk zijn er ook punten waar ouders zorg over hebben of ontevreden over zijn:
1. Begeleiding leerlingen met extra leerbehoeften
2. Informatievoorziening over de school

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aandacht voor normen en waarden
Omgang van de leerlingen onderling
Aandacht voor pestgedrag
Duidelijkheid van de schoolregels
Opvang bij afwezigheid van de leerkracht
Veiligheid op het plein
Rust en orde in de klas
Aandacht voor creatieve vakken.

Deze punten van zorg hebben wij heel serieus genomen. Deze zijn allemaal opgenomen in het jaarplan van
de school.
Met betrekking tot het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoefte heeft de school grenzen. Dit
is omdat er wordt gewerkt met combinatiegroepen die veel vragen van de leerkracht maar ook van de
zelfstandigheid van de leerling. Door het aantrekken van een leraarondersteuner voor de hele week, zorgen
we ervoor dat er meer individuele aandacht voor de leerlingen is. De instructies worden op niveau gegeven.
Daarnaast is de inzet van meer digitale oefenprogramma’s vergroot. Kinderen oefenen op hun eigen
niveau, de computer past de oefenstof aan aan de mogelijkheden van ieder kind. Een zwakke rekenaar
oefent extra met sommen waarin hij of zij fouten maakt. Een sterke rekenaar krijgt moeilijker opgaven.
Ondanks alle inspanning van school en ouders zullen er altijd leerlingen zijn die recht hebben op ander
vorm van onderwijs. Dit traject wordt altijd met zorg doorlopen maar veroorzaakt vaak toch pijn en verdriet
bij ouders. Gelukkig zeggen bijna alle ouders na afloop dat het een goed besluit is geweest en het kind
beter op de plek is.
De informatievoorziening van de school is aangepakt door continuering van de twee wekelijkse
nieuwsbrief. Daarnaast zijn we overgestapt naar een andere Ouderapp: Parro. Deze is veel
gebruiksvriendelijker. De leerkrachten kunnen hier makkelijk foto’s en berichten op plaatsen. Zo blijft u
beter op de hoogte van wat er in de school speelt. Daarnaast is er een mooie folder gemaakt en recent ook
een informatiefilmpje! Dit filmpje wordt binenkort op de website geplaatst zodat u kunt zien wat er in de
school gebeurt. Helaas kunt u vanwege het Coronavirus niet de school in om te zien wat hier gebeurt.
De punten 3, 4, 5, 6 en 9 hebben allemaal te maken met de manier waarop we in de school met elkaar
omgaan. De leerkrachten en alle andere volwassenen hebben de periode tot de herfstvakantie intensief
gewerkt aan de regels in de klas maar ook in de school als geheel. Vaste afspraken hangen in alle klassen,
de kinderen zijn gecomplimenteerd en beloond op het naleven hiervan. Dit maakt dat alle kinderen deze
regels kennen en weten welk gedrag er van hen verwacht wordt. Hierdoor is een veilig leerklimaat ontstaan
waarin de kinderen focus hebben op hun werk en hun leren.
Wat betreft de opvang van de groep bij ziekte van de leerkracht zijn we als kleine school heel kwetsbaar.
Het opdelen van groepen is hier niet mogelijk. Invallers zijn niet te vinden, de invalpool van ons bestuur is
leeg. Heeft u nog namen van mogelijke invallers, geef ze dan aan mij door.
De veiligheid op het plein was begin van dit jaar een zorg. De grote boom was weggehaald maar het
repareren van het plein liet erg lang op zich wachten. De toestellen op het plein zijn gecontroleerd en veilig
bevonden. In het voorjaar worden deze opnieuw geverfd zodat ze er weer aantrekkelijk en vrolijk uitzien.
Afgelopen periode is de focus van de leerkrachten vooral gericht geweest op de vakken als taal, lezen en
rekenen. Plannen voor een circuit van de creatieve vakken worden al binnen het team gemaakt.
Waarschijnlijk start dit in januari.

Als team willen wij werken aan de kwaliteit van de school. Hier hebben wij u als ouders nodig. Heeft u
vragen of ideeën over hoe dingen beter kunnen, schroom niet en kom het ons vertellen. Hoewel u op dit
moment niet zomaar de school in kunt lopen kunt u ons natuurlijk altijd bellen of mailen om een afspraak
te maken.
Met elkaar geven we De Lente kracht om te groeien!

MR
Verslag van de MR vergadering van 14 september 2020
De MR is dit schooljaar gestart in een nieuwe samenstelling. Hans van Hees als voorzitter, het andere
ouderlid is Theo van Woerden. Namens het team is Inge de Kooker secretaris en Erwin Wezendonk is
deeltijdlid. De directeur is adviseur van de MR en dus geen lid.
De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders in het gesprek met de school. Heeft u dan ook vragen
of opmerkingen over wat in de MR besproken moet worden, neemt u dan contact op met Hans of met
Theo. Met name Theo is regelmatig bij het schoolplein te vinden. Hans kunt u het makkelijkst bereiken door
te mailen naar: mr@ikcdelente.nl.
De leerkrachten in de MR vertegenwoordigen het team.
Team- en oudergeleding hebben een jaaragenda opgesteld waarin alle belangrijke punten van het
schooljaar voorkomen, denk daarbij aan: begroting, personeelsformatie, plannen van de school, resultaten
van de toetsen, enz. Bij een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, zij mogen middels
stemming bepalen of het plan doorgaat of niet. Bij andere onderwerpen is er sprake van adviesrecht. Zij
adviseren de school maar uiteindelijk mag de school besluiten. De vergaderingen zijn op 14 december, 8
februari, 12 april en 14 juni. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Wel is het fijn wanneer u van
tevoren Hans van Hees mailt dat u als toehoorder aanwezig wilt zijn.
Tijdens deze eerste vergadering is gesproken over het jaarplan. Dit jaarplan bevat de deelgebieden waar de
school aan gaat werken en de doelen die gehaald moeten worden. Uit de veelheid van onderwerpen heeft
de MR de samenwerking met Babino in het IKC en het leerklimaat binnen de school gekozen. Zij gaan de
ontwikkelingen op deze gebieden met extra aandacht volgen.
In het vervolg zal de MR u na iedere vergadering even bijpraten over de ontwikkelingen.

Armoedebeleid gemeente
Gemeente Haarlemmermeer richt zich op dit moment op de gezinnen waar extra hulp nodig is.
Hiervoor heeft zij informatie beschikbaar voor een Computerregeling en Kinderopvangtoeslag.
Doel is erop gericht om vooral gedupeerde ouders van de Corona crisis te bereiken. Gezinnen
kunnen hiermee worden geholpen.

Computerregeling, armoedebeleid gemeente Haarlemmermeer: Dit is de link naar de pagina waar
alle info ook te vinden is: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/computer-laptop
• Met de computerregeling kunt u voor schoolgaande kinderen maximaal € 500 voor een
computer of laptop met printer aanvragen. U krijgt van de gemeente het bedrag op uw rekening
gestort (dit verandert hoogstwaarschijnlijk vanaf januari 2021)
• U kunt maximaal 1 keer per 4 jaar gebruikmaken van de computerregeling. U kunt voor
maximaal 2 kinderen per huishouden een computer aanvragen.
• Ook voor middelbare scholieren kunt u gebruik maken van de computerregeling. Als de school
een computer verplicht stelt, kan er worden afgeweken van de maximale vergoeding of maximaal
aantal computers. Biedt de school een regeling aan via The Rent Company of een computer via
een huur-koop constructie? Ook voor deze computers kunt u een vergoeding krijgen uit de
computerregeling.
• De regeling geldt niet als u zelf al een computer of laptop heeft gekocht. De computerregeling is
bedoeld voor de aanschaf van een computer als u die nog niet heeft.
Andere eisen:
• U woont in Haarlemmermeer.
• Uw kind gaat naar de basisschool of voortgezet onderwijs in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar.
• Op de website van Bereken uw recht kunt u zelf controleren of u een vergoeding kunt krijgen.
• U heeft weinig spaargeld. Minder dan € 12.450. Dit bedrag geldt voor een echtpaar en een
alleenstaande ouder.
• Aanvragen gaat via Bereken uw Recht (te vinden via de link bovenaan deze mail)

hondenpoep
Regelmatig stap een van de kinderen tijdens het buitenspelen in de hondenpoep. Helpt u mee ons
plein en veld schoon te houden?

Coronamaatregelen blijven 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!

