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Onderwijsstaking van 30 en 31 januari maar IKC De Lente werkt door! 
Bij deze nieuwsbrief is een brief van het schoolbestuur bijgesloten. Zij geven aan dat de 

leerkrachten gebruik kunnen maken van het stakingsrecht maar het bestuur de staking niet 

faciliteert zoals bij vorige stakingen. De scholen gaan niet verplicht dicht. 

Voor IKC de Lente geldt dat de leerkrachten niet gaan staken. De leerlingen hebben dus gewoon 

school! 

Dat wil niet zeggen dat wij ons als team geen zorgen maken over de situatie in het onderwijs. De 

afgelopen maanden hebben we ervaren hoe krap de markt is. Geen leraar te vinden, geen 

invallers. De druk voor de andere leerkrachten is (te) hoog! De kwaliteit van het onderwijs staat 

erg onder druk. 

Het is dus belangrijk dat er aandacht blijft voor het onderwijs, geld en inzet om te zorgen dat meer 

mensen kiezen voor het onderwijs en minder mensen door overbelasting kiezen voor een ander 

beroep. 

Meer waardering voor de leerkrachten die iedere dag weer klaar staan voor uw kinderen, hun 

inzet ook na schooltijd! En dat ook eens gewoon tegen ze zeggen...  

 

Groep 4/5 
Vanaf 20 januari is Erwin Wezendonk de nieuwe leerkracht van groep 4/5. Hij werkt op maandag 

tot en met donderdag. De komende weken zal Anne van Wouwen de vrijdagen lesgeven. We zijn 

blij met zijn komst en tijdens deze inwerkweek hebben we al gemerkt dat de leerlingen er ook blij 

mee zijn! 

De taken van meester Niels zullen hierdoor veranderen maar hij blijft nog wel de dinsdagen 

werken in groep 6,7,8. 
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Belangrijke Data 

2 7  j a n u a r i :  S t u d i e d a g  l e e r l i n g e n  v r i j  

5  f e b r u a r i :  K o f f i e o c h t e n d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koffieochtenden: 
Er zijn veel positieve reacties geweest op het houden van een koffieochtend. Vandaar dat ik dat 

graag voort wil zetten. Zo kan ik horen wat er onder u leeft maar u ook informeren over de school 

en de betrokken instanties. 

Als eerste zal Inge Petri van de GGD aanschuiven. Zij wil graag kennis maken met u en zal 1 keer 

per maand een spreekuur houden. U kunt haar dan ook apart spreken en uw vragen voorleggen 

over de gezondheid, opvoeding van uw kinderen, dus ook van uw nog niet schoolgaande kinderen. 

De GGD komt zo naar u toe en u hoeft dan niet met uw vragen naar Nieuw-Vennep. 

Ook Sophia den Boef van Altra zal af en toe aanschuiven om kennis te maken en ook met haar 

kunt u apart in gesprek wanneer u vragen, zorgen heeft over uw kinderen.  

  

De koffieochtenden en dus ook de spreekuren van de GGD zullen zijn op:  

5 februari 

4 maart 

1 april 

13 mei  

3 juni. 

Inge Petri is op deze ochtenden aanwezig van 8.15 uur tot 9.00 uur. 

 

Intern begeleider Monique Tervoort 
Vanaf vorige week is Monique Tervoort de nieuwe intern begeleider op de Lente. Monique heeft 

veel ervaring en kennis en is dus echt een aanwinst voor de school. 

Zij zal op donderdag aanwezig zijn. Mocht u vragen hebben loopt u dan even het IB-kamertje 

binnen. 

 

Inschrijven 
Is uw jongste kind binnen een jaar toe aan de basisschool? Wilt u het dan alvast aanmelden bij de school. 

De formulieren zijn te verkrijgen bij de directie. 

 

Helpen op school 
Vindt u het leuk en zinvol om regelmatig te helpen op school? Wij zijn op zoek naar ouders die willen 

helpen bij het begeleiden van leerlingen in de schooltuintjes of kinderen willen begeleiden bij het lezen op 

de computer. 

 

Pokemon 
Wat zijn ze vaak leuk bezig met de Pokemon kaarten in de pauzes maar..... van ruilen komt huilen! 
We hebben op school de afspraak dat een ruil niet teruggedraaid kan worden.  
Merkt u nu dat uw kind het moeilijk vindt om met deze teleurstellingen om te gaan, zorgt u er dan voor dat 

de kaarten voortaan thuisblijven? 

 

 



Rapporten 
De rapporten worden deze periode meegegeven tijdens de spreekavonden. De gesprekken met de 

leerkrachten vinden plaats in de weken van 3 en 10 februari. De data volgen nog. Een deel van de 

gesprekken zal plaats vinden op een middag, een ander deel op een avond tussen 18.15 en 20.30 uur. 
De kinderen zijn dit keer niet bij het gesprek. 

 

Voorleesontbijt 
22 januari is het voorleesontbijt. Vanaf 20 januari t/m 3 februari staat de boekenkraam van 
Grimbergen in de hal. Meer informatie volgt. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


