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5 sept koffieochtend

Mijn naam is Ellen Zonneveld en sinds vorige week ben ik
tijdelijk directeur van De Lente. Een leuke nieuwe uitdaging voor mij!
Ik ben al heel erg lang werkzaam in het onderwijs, in binnen en buitenland in allerlei functies:
leerkracht, IB’er, onderwijsbegeleider, trainer, coach en directeur.
Sinds een jaar of 5 doe ik veel interimwerk en dat vind ik erg leuk. Steeds weer afscheid nemen is
de minder leuke kant maar telkens weer leuke nieuwe scholen ontdekken, met eigen manieren
van werken en daar een steentje aan bijdragen bevalt mij heel goed.
Ik woon in hartje centrum van Delft, ik heb geen kinderen maar gelukkig zijn er altijd kinderen
aanwezig in mijn dagelijks werk.
Verder houd ik van lezen, films en muziek. Ik doe aan yoga, wielrennen en ik zing in een koor.
Mocht er iets zijn of u wilt even persoonlijk kennismaken, dan bent u van harte welkom.
Ik ben er 3 keer per week; op maandag, woensdag en donderdag.

Donderdagmorgen 5 september organiseren we een inloop koffieochtend; direct als de school
begint bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken. Marijke en Ellen
zullen hierbij aansluiten. Het doel van deze koffieochtend is kennismaken met elkaar, wat
informatie uitwisselen, vragen stellen etc. We willen deze koffieochtenden wat vaker gaan
organiseren, afwisselend op woensdag en donderdag. A.s. donderdag is de eerste keer. U hoeft
zich niet aan te melden maar kunt gewoon binnenlopen tussen 8.30 – 9.30 uur. Graag tot dan!

Vorige week zijn er nog een paar gesprekken geweest met sollicitanten voor de vacature van
onderwijsassistent en inmiddels is de keuze gevallen op Amanda Aangeenbrug. We zijn heel blij
dat zij bij ons wil komen werken. Ze werkt nu in de kinderopvang en heeft nog een opzegtermijn
dus waarschijnlijk kan zij 1 november starten. In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over
en zal zij zich nader voorstellen. We zijn intussen bezig met een tijdelijke oplossing, daarover hoort
u ook volgende keer meer.

Wij zijn heel erg blij dat wij een kandidaat welkom mogen heten voor onze MR. Hans van Hees
heeft laten weten als ouderlid zitting te willen nemen in onze MR. Er hebben zich gaan andere
kandidaten gemeld dus dat betekent dat Hans nu definitief gaat starten als MR lid. Van harte
welkom Hans!

Voor de zomervakantie besloten we als team dat onze leerlingen op alle dagen fruit mee moeten
nemen als tussendoortje. Onze school heeft als speerpunt natuur en duurzaamheid en daar willen
wij steeds meer stappen in gaan maken. Alle dagen fruit mee naar school, wat al heel veel
kinderen doen, past goed bij onze visie.
Vanaf nu dus geen koekjes meer. Wij hebben hierin dan een doorgaande lijn van 0-12 jaar.
Natuurlijk zullen wij ons ook weer aanmelden voor het schoolfruitproject zodat u in de
wintermaanden zelf alleen op de dinsdag en donderdag het fruit hoeft te verzorgen.
Dagelijks neemt ook al 90% van onze leerlingen iets te drinken mee in
een dopper of beker. Vanaf nu willen wij dat iedereen drinkt uit een
dopper of beker, ook bij de lunch. Bekers en doppers mogen
tussendoor gevuld worden met water, daarvoor hebben wij het
tappunt. Wij hopen dat u als ouder meewerkt om ons doel te
bereiken!

Vorige week is er week hoofdluiscontrole geweest en gelukkig is de school hoofdluisvrij!

Het komt weleens voor dat kinderen een ‘ongelukje’ hebben en op school reservekleding
aantrekken. Mocht uw kind een keer thuiskomen met reservekleding vanuit school, wilt u deze
dan gewassen mee terugnemen naar school zodat andere kinderen daar ook weer gebruik van
kunnen maken. Dank alvast voor de medewerking.
Tot zover de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar!
Mocht u in de gelegenheid zijn om donderdagmorgen een kopje koffie te komen drinken dan hoop
ik u te ontmoeten voor een nadere kennismaking.
Met hartelijke groet,
Ellen Zonneveld

