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Belangrijke data:
•
•
•
•

Woensdag 4 maart koffieochtend en inloopspreekuur GGD
Woensdag 4 maart hoofdluiscontrole
Woensdag 11 maart afscheid van juf Patricia
Vrijdag 20 maart Lentefeest (kijkt u alvast in de agenda of u de kinderen kunt
rijden?)

Valentijn sponsorloop
Wat een succes was de sponsorloop! Alle kinderen maar ook veel ouders en grootouders hebben
hardgelopen. Vele hartjes werden verdiend en opgeplakt. De kinderen hielden het zo goed vol mede door
alle fans die aanmoedigden en klapten. Na afloop was er chocolademelk en een broodje rundworst.
Hoeveel de sponsorloop heeft opgeleverd weten we nog niet omdat nog niet alle kinderen hun lijst en het
opgehaalde geld hebben ingeleverd. Wilt u dat uiterlijk vrijdag 28 februari meegeven!
Dit sponsorgeld is bestemd voor het Lentefeest dat we op 20 maart gaan vieren!

Schoolplein
Heeft u al gezien hoe mooi het schoolplein weer is geworden? De tegels liggen weer vlak, het boompje
staat nog scheef maar daar wordt nog aan gewerkt, de kinderen kunnen weer lekker voetballen!

Vrijdagjuf in groep 4-5
Vanaf morgen staat juf Angelique Zaadnoordijk iedere vrijdag tot de zomervakantie voor groep 45. Juf Angelique heeft al veel ervaring in het onderwijs en is ook al in de klas geweest om kennis te
maken. Het is fijn dat we een permanente oplossing hebben kunnen vinden voor de groep!

Afscheid Juf Patricia
Woensdagochtend 11 maart zal juf Patricia afscheid nemen van de kinderen en de ouders. U kunt
haar de hand komen schudden na schooltijd van 12.15-12.30 uur. Allen van harte welkom!

Schooltevredenheidspeiling
Alle ouders en verzorgers hebben inmiddels een mail ontvangen voor de
Schooltevredenheidspeiling.

Iedere twee jaar wordt dit onderzoek gedaan onder ouders, leerkrachten en leerlingen van groep
5 tot en met 8. Het doel is de kwaliteit van het onderwijs te behouden en te verbeteren van alle
scholen van MeerPrimair. In dit onderzoek vragen wij u naar wat beter kan maar ook naar wat u
belangrijk, waardevol en plezierig vindt op school. In samenwerking met ‘Scholen met Succes’
nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de oudertevredenheidspeiling.

Helpen op school
Gelukkig hebben we al een aantal ouders gevonden die willen helpen bij het (voorbereidend) lezen in groep
2,3 en 4. Maar we zijn nog op zoek naar mensen met groene vingers! Wie wil meester Erwin helpen
wanneer hij met de kinderen gaat tuinieren?

Koffieochtend
Afgelopen woensdag hebben we een informatieve ochtend gehad met een aantal ouders en Inge Petri van
de GGD. Op woensdag 4 maart hopen we ook andere ouders te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Er
is dan ook het spreekuur van de GGD. Jeugdverpleegkundige Inge Petri van de GGD zal dan aanschuiven om
kennis met u te maken of om apart met u uw individuele vragen te beantwoorden.

BOUW
De ouders van groep 2 en 4 hebben een brief gekregen over het thuis inloggen op het programma
Bouw. Een aantal ouders hebben instructie gekregen, anderen zijn zelf aan de slag gegaan. Veel
ouders komen enthousiast vertellen dat ze al geoefend hebben en dat ouder en kind het zo leuk
vonden om te doen! Komt u een toets tegen dan moet die op school gemaakt worden. Voor het
oefenen op school hebben we hulp gekregen van mevrouw Belinda Verdel (groep 4) en mevrouw
Zakia Alhabase (groep 2). Denkt u, ik wil ook graag helpen, geef dit aan bij juf Romy of juf Marijke.

Facebook IKC De Lente Abbenes
Kent u al de facebook pagina van IKC de Lente? Hierop vindt u regelmatig nieuws over activiteiten
en gebeurtenissen in de rond de school. Bij het plaatsen van foto’s en nieuws houden wij ons aan
de regels t.a.v. de privacy zoals u dit aan de school heeft doorgegeven.

Nieuws vanuit Babino.
Sloffen.
Steeds vaker lopen de kinderen op sokken binnen. I.v.m. de gladde vloer binnen brengt dit soms
gevaarlijke situaties mee. Willen jullie de kinderen sloffen of antislip sokken meegeven/of in de
bakjes van de kinderen doen?

Groei BSO.
Omdat de BSO blijft groeien (met name op de maandag, en dinsdag) en wij wel zo veel mogelijk
flexibel willen blijven is er een aanvraag gedaan om meer kinderen op te kunnen vangen. Als dit
wordt goedgekeurd mogen wij gebruik gaan maken van de bibliotheek naast het BSO-lokaal.

Vrijdagen.
Steeds vaker krijgen wij de vraag of wij op vrijdag open zijn. Wij willen graag open maar dit kan pas
vanaf 3 kinderen per dag. Wij zien graag de aanmeldingen tegemoet. Overigens zijn wij wel open
voor de voorschoolse opvang op vrijdag.

