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…
Wij willen graag en moeten ook ’s morgen op tijd starten.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om 8.30 uur in de klas is?
Te laat binnen betekent een aantekening in het
absentiesysteem, meerdere malen te laat betekent een
oproep van de leerplichtambenaar. Dat wilt u toch ook niet?

10 december studiedag leerlingen
vrij!
20 december kerstviering
21 december kerstontbijt

De Sint is weer met de boot naar Spanje en wij gaan
ondertussen richting de Kerst. Dit jaar zullen wij weer een
viering houden in de kerk van Abbenes. Omdat een
kerstdiner en een viering in de kerk voor onze
allerjongsten een beetje te lang en te veel is, hebben wij
dit jaar geen kerstdiner. Als alternatief houden wij op
vrijdag 21 december een kerstontbijt.
Alle benodigde informatie volgt via de kerstcommissie.
De ouders van Ties,Ted, Noah, Evi, Thomas en Joost hebben vanmorgen heel hard hun best
gedaan om de school in kerstsfeer te brengen. Hartelijk dank Theo-Jan, Mandy en Karin. Het ziet
er heel gezellig uit!

Aankomende maandag heeft het team een studiedag en daarom zijn alle leerlingen vrij. Een lekker
lang weekend dus!
Dinsdag 11 december is juf Adrienne afwezig i.v.m. met scholing voor alle directeuren van Meer
Primair.

Omdat de kerk dit jaar 150 jaar bestaat zijn er allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een
korenmiddag op zaterdag 19 januari.
Het zou heel leuk zijn als ook het Lentekoor hieraan mee zou kunnen doen.
Daarom de vraag:
Vind je het leuk om te zingen en kun je op zaterdagmiddag 19 januari van 14.30 – 16.30 uur?
Geef je dan snel op via onderstaand strookje en lever dat in bij je juf.
Rechtstreeks aanmelden op connyberbee@hetnet.nl mag ook.

Het afgelopen jaar heeft de school haar naam gewijzigd in ‘IKC de Lente.’ De oudervereniging wil
graag in deze verandering mee gaan en dezelfde naam aan nemen als de school zelf.
Omdat de oudervereniging een officiële vereniging is en ingeschreven staat bij de kamer van
koophandel, is deze wijziging niet vanzelfsprekend en dient dit aangepast te worden bij de notaris.
Volgens de statuten dienen de leden van de oudervereniging, dus u als ouder/verzorger, hier
toestemming voor te geven.
Mocht u bezwaar hebben tegen de naamsverandering, vragen wij u dit uiterlijk 31 december
schriftelijk via de mail kenbaar te maken.
Groetjes,
Mandy van der Plas
Voorzitter oudervereniging
or@ikcdelente.nl

Denkt u nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar? Er komen verschillende
activiteiten aan die de OR moet bekostigen.
De ouderbijdrage is €30,00 per leerling daarnaast is er voor de kinderen van de onderbouw een
bijdrage voor het schoolreisje van €25,00. U kunt het totaalbedrag o.v.v. de naam van de leerling
overmaken naar:
Rekeningnummer: NL61INGB0003472298 t.n.v. Oudervereniging Basisschool de Tonne
Alvast bedankt!

Wij willen Rafaela en Gago feliciteren, zij hebben een zusje gekregen haar naam is Arianna.
Welkom Arianna, wij wensen je heel veel geluk.

