
 
 
 

16 december 
2019 jaargang 3, 
nummer 8

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia is nog steeds ziek thuis. Namens de ouderraad zijn er bloemen gestuurd. 
De kinderen hebben vorige week iets voor haar geknutseld en dat is bij haar gebracht. 
Als u haar iets zou willen sturen kunt u dat op school inleveren, dan zorgen wij dat het bij haar 
terecht komt.  
We hopen u deze week verder te informeren over een oplossing voor na de kerstvakantie. 
We hebben met elkaar heel hard gewerkt om het de afgelopen weken zo te organiseren dat alle 
kinderen les kregen. Heel veel dank aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen. Zonder al deze 
extra inzet was dit niet gelukt.  

  

Wat is er enorm hard gebakken voor de verkoop ten bate van de Bondekoschool in Oeganda. Wat 
zullen ze blij zijn met zo’n grote verrassing. Er is ruim 300 euro winst gemaakt!  Het precieze 
bedrag hoort u vrijdag.  Namens de kinderen en juffen en meesters van de Bondekoschool heel 
hartelijk dank daarvoor! Ik ga het geld persoonlijk brengen in de kerstvakantie en zal er voor 
zorgen dat het heel goed besteed wordt. Jullie horen er in januari meer over.  

In de groep van juf Romy wordt deze week ook gebakken; de bestellijsten zijn binnen en de 
kinderen gaan aan de slag om uw kerstbrunch nog lekkerder te maken met heerlijke zelfgebakken 
taarten, croisssantjes en koekjes. Ook daar zullen ze wat winst gaan maken en ook dat mag bij het 
bedrag wat groep 4 t/m 8 al bij elkaar gespaard heeft voor Oeganda. Dank u wel! 
 
 

1 9  d e c e m b e r :  c o n t i n u r o o s t e r  t o t  1 4  u

2 0  d e c :  s p e l l e t j e s  m e e  n a a r  s c h o o l  

2 3  d e c - 6  j a n u a r i :  k e r s t v a k a n t i e  

 



 

Misschien heeft u de lijst al ingevuld maar als u dat nog niet gedaan heeft wilt u er dan aan denken 
om de intekenlijsten voor het kerstdiner in te vullen? De lijsten hangen op de deur van het lokaal 
van uw kind. 
 

 

We nemen afscheid van het jaar 2019 en verwelkomen het nieuwe jaar weer met een creatief feest in de 
tweede helft van de kerstvakantie.  
De Kinderkunstdagen bij Pier K! 

Het thema deze kerstvakantie is: Party 2020! 
We gaan Latin & Salsa dansen; we maken feestelijk gebak van klei; bouwen een vrolijke stad van 
bamboestokken en ander materiaal; schilderen een feestelijk schilderij; maken muziek in een 
partyband….en nog veel meer. 
Doe je met ons mee? 
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K. 
Pier K Hoofddorp     
2 en 3 januari 2020    
10:00-16:00 uur      
 
De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief lunch) 
of € 47,00 voor 2 dagen 
 
Kijk op www.pier-k.nl  voor het volledige programma en om in te schrijven. 
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via  
023 5669565  
of via: info@pier-k.nl  

De planning van de Kerstvakantie  i s  a ls  vo lgt :  
23 december maandag: Bowlen  
24 december kerstballen versieren. 
30 december ski centrum hillegom 
 Dinsdag 31-12 spelletjes middag in gymzaal 
 Donderdag 2-1  bakken of koken 
 Wij zijn 25,  26, 27 december en 1 en 3 januari gesloten 

En toen was het ineens zover….dit is mijn laatste nieuwsbrief want ik ga helaas al weer afscheid 
nemen van De Lente.  
In de laatste week van de zomervakantie maakte ik kennis met het team en de week daarna met 
alle kinderen en ouders. Het voelde al snel vertrouwd en ik heb het dan ook erg naar mijn zin 
gehad, hier in Abbenes. Steeds weer afscheid nemen hoort ook bij mijn werk maar is wel het minst 
leuke deel ervan.  Ik ben wel heel blij dat Marijke het stokje overneemt; een vertrouwd gezicht 
voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders.  



Ik hoop van harte dat het thematisch werken verder ontwikkeld wordt zodat we nog 
betekenisvoller onderwijs kunnen geven aan alle kinderen hier op school. Ik weet dat alle collega’s 
dit ook graag willen dus ik heb er het volste vertrouwen in dat we daarmee verder gaan.  
 
Rest mij nog u allen te bedanken voor de fijne samenwerking! 
 
Hartelijke groet, 
 
 Ellen Zonneveld 
 
 
 
 

wij wensen u gezellige feestdagen en een mooi en 
gezond 2020. 

 
 

 

 


