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18 sept Startgesprekken
25 sept koffieochtend

De eerste koffieochtend werd nog niet druk bezocht maar het was wel heel gezellig en zinvol.
Woensdagmorgen 25 september organiseren we weer een koffieochtend; om 8.30 bent u van
harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee andere ouders te ontmoeten, de
school te bekijken, vragen te stellen aan Ellen (interim directrice) of Marijke (intern begeleidster).
Misschien kunt u dit keer zelf niet komen maar mocht u mensen kennen die op zoek zijn naar een
leuke school of kinderdagverblijf of ons graag eens willen bezoeken, dan mag u hen ook van harte
uitnodigen.

Omdat onze nieuwe onderwijsassistente Amanda nog niet direct kon beginnen en wij wel heel
hard een onderwijsassitente nodig hebben is er voor een tussentijdse oplossing gekozen. We
hebben Hannelore bereid gevonden om naast alles wat ze al deed ook nog de functie van
onderwijsassistente op zich te nemen. Zij is 4 ochtenden van 8 – 12 uur werkzaam als
onderwijsassistente in de groep van juf Romy en bij juf Inge. We zijn hier erg blij mee.
Amanda begint na de herfstvakantie bij ons op school en zal er elke dag zijn van 8 – 14.30 uur.
Met ingang van 18 september ziet u af en toe nog een nieuw gezicht in ons kindcentrum. Zij heet
Ipek en loopt stage vanuit de praktijkschool. Zij zal vooral te vinden zijn in de klas van juf Romy.
Ipek wil graag werkervaring op doen en zal allerlei hand en spandiensten verlenen. Ze is dol op
kinderen en wilde erg graag op een school stage lopen en daar zijn wij blij mee.

Beste ouders,
Nu we weer terug zijn van een heerlijke vakantie wil ik in deze nieuwsbrief nog even terugkijken
op mijn afscheid afgelopen juli. Wat een geweldige leuk feest hebben jullie mij gegeven. Eerst op
de woensdag een heel uitgebreide “high limonade”. Wat een heerlijke traktaties allemaal. De
kinderen en alle juffen en meester hebben gesmuld. Alle leerlingen hebben toen een prachtig

afscheidslied gezongen. Ik kreeg een kist vol cadeautjes en de allerliefste wensen, briefjes en
tekeningen. Het was een grote verrassing dat in de patio (met de schooltuintjes) mijn naam blijft
staan. Op de donderdag werd ik nog de hele ochtend verwend met de prachtigste bloemen. Wat
een mooi boeket kon ik daar van maken. Toen volgde ‘s middags nog een hele fijne en gezellige
receptie. Ik kijk er met heel veel plezier op terug, al is afscheid nemen ook best moeilijk. Ik wil alle
ouders en kinderen (en natuurlijk collega’s) nog eenmaal hartelijk bedanken voor dit fantastische
afscheidsfeest. Ik zal de school zeker erg missen en wens alle kinderen, ouders en collega’s nog
fijne jaren op De Lente. Het ga jullie goed!
Marian van Zelst
Ik kom zeker nog regelmatig de patio controleren.  

Een webinar (online cursusavond) over mediaopvoeding. Deze is vanaf de bank thuis bij te wonen
via een laptop of tablet met internet. Wel zo makkelijk! Via een online chat is het mogelijk om
vragen te stellen.
Webinar Mediaopvoeding, hoe dan?
Dinsdag 8 oktober 2019, van 20.30 tot 21.30 uur*
Voor ouders met kinderen van 1-12 jaar
Door Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige
Aanmelden via https://www.cjghaarlemmermeer.nl/gratis-webinar-mediaopvoedingvoor-ouders/
Kosten: geen
De volgende vragen komen aan bod:





Hoe slecht is het om al die tijd naar schermen te kijken?
Wat kun je doen om niet al te veel gedoe te hebben over dit lastige onderwerp?
Hoe maak je afspraken rondom schermen, gamen en sociale media?
Wanneer moet je je zorgen maken?

*Komt het tijdstip niet uit? Meld je dan toch aan, je kunt het webinar in je eigen tijd
terugkijken tot een maand na uitzending.

Workshop Opvoeden in twee huizen

Echtscheiding en opvoeden
Wij bieden de workshop "opvoeden in twee huizen" aan over opvoeden
na de scheiding. Niet meer samen onder één dak als gezin, en toch blijven
jullie verbonden als ouders van je kind. Hoe doe je dat eigenlijk, opvoeden
en samen zorgen voor de kinderen als je gescheiden bent?

Voor Wie?





De workshop is bedoeld voor gescheiden ouders wonend in de gemeente Haarlemmermeer.
De workshop duurt ongeveer 2 uur en is interactief voor ongeveer 6-12 ouders.
De nadruk ligt op de opvoeding en het uitwisselen van bruikbare tips met andere gescheiden
ouders.
U kunt met uw ex-partner komen maar uit ervaring blijkt dat het prettiger is om apart aan een
avond deel te nemen.

Aanmelden:



Deelnemen aan de workshop is gratis voor inwoners Haarlemmermeer
Opgeven kan online via:

https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen/workshopechtscheiding-en-opvoeden


Of via een mail naar een e-mail sturen naar cursusbureau@vrk.nl met uw naam,
adres, telefoonnummer en of u alleen of samen komt

Data 2019
Maandag 7 oktober 19.30 – 21.00 Dussenstraat
Donderdag 20 november 19.30 -21.00 Graan voor Visch

…

 De groepen 4 t/m 8 bezig zijn met het oprichten van een heus reisbureau…
 Ze u straks van alles kunnen vertellen over landen in Europa waar u altijd al eens naar toe
had gewild….
 U een uitnodiging krijgt als het reisbureau geopend wordt…
 Bijna alle kinderen elke dag drinken meenemen in een dopper en gezond fruit als
tussendoortje
 Wij daar heel trots op zijn!
 Juf Hannelore het erg leuk vindt om nu ook als onderwijsassistente aan het werk te zijn…
 En wij daar heel blij mee zijn
 Juf Patricia gestart is met haar opleiding ‘specialist toekomstgericht onderwijs’en wij daar
allemaal veel van hopen te leren….
 Juf Romy een duif op bezoek had in haar klas, die juf Inge gelukkig heeft gevangen
 We gisteren geen internet hadden en weer ‘ouderwets’ les moesten geven
 Er vandaag een monteur is gekomen…..en dat het toen heel snel opgelost was omdat er
nog ergens een modem verstopt zat waarvan niemand het bestaan wist….
 We dus weer iets geleerd hadden!
Hartelijke groet, Ellen Zonneveld

