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Belangrijke data: 

• Studiedag 2 juni vervalt, dus gewoon school! 

• 3 juni gaat de maandag/donderdagploeg naar school i.p.v. 1 juni 

• 8 juni Schoolfotograaf  

• 8 juni juf Madeleine stapt over naar groep 4,5 
 

Wij zoeken: 
• MR lid 

• Overblijfouders 

• Luizenpluizers 

 

Wisseldag/vervallen studiedag: 
Volgende week vervalt de maandag, het is dan 2e pinksterdag. De groep die anders op deze dag 

naar school gaat heeft een vervangende schooldag op woensdag 3 juni. Ook gewoon van 8.30 uur 

tot 14.00 uur. 

De studiedag van 2 juni vervalt omdat wij zoveel mogelijk onderwijs willen geven.  

 

 opening van de school 
Wat zijn we blij dat we de kinderen weer op school hebben. Eigenlijk kunnen wij niet wachten tot 

alle leerlingen alle dagen er weer zijn. Dat gaat gebeuren op 8 juni! 

 

Hoe gaat het nu? 

We merken dat de kinderen en hun ouders zich goed aan de afspraken houden. Iedereen komt op 

tijd via de afgesproken ingang. De handen worden bij de ingang gedesinfecteerd en vanaf groep 4 

hangen de jassen en tassen aan de stoelen. Dit om te voorkomen dat er onnodig gelopen wordt 

door de gangen. Iedere groep heeft z’n eigen toiletgroep die tussen de middag extra 

schoongemaakt wordt. Na schooltijd worden opnieuw de toiletten, deurknoppen, tafeltjes en de 

lokalen extra goed schoongemaakt. Juf Romy heeft het speelgoed per dag verdeeld zodat het 

tussendoor schoongemaakt kan worden. We doen er alles aan om zo schoon mogelijk te werken 
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en zo min mogelijk risico te lopen! Gelukkig merken we dat de kinderen de hygiënemaatregelen 

ook thuis al hebben geleerd. 

 

Wat betreft het leren merken we dat er thuis ook hard gewerkt is. Een compliment voor u als 

ouders! Wij kunnen hierop voortbouwen.  

 

In deze periode van gedeeltelijk open zijn worden de lessen zowel in de klas als online gegeven. 

Dit is een hele klus voor de leerkrachten maar vraagt ook veel discipline van ouders en de 

kinderen. Iedere keer zijn de leerkrachten weer blij dat alle thuisleerlingen er toch weer via Teams 

bij zijn! Zo gaat het onderwijs zo goed mogelijk door! 

 

Nog niet alle ouders hebben gereageerd op de vraag om uw ervaringen met het thuiswerken met 

de leerkracht te delen. Wilt u dat alsnog doen?  

 

Hoe de organisatie wordt vanaf 8 juni kunnen wij u nog niet volledig vertellen. We wachten 

hiervoor de richtlijnen nog af. 

Wel kunnen we alvast verklappen dat we de volledige opening van de school gaan vieren met de 

schoolfotograaf! 

 

Schoolfotograaf 
Maandag 8 juni komt de schoolfotograaf. De foto’s worden gemaakt met in acht neming van de 

regels van het RIVM. Hierdoor zullen de groepsfoto’s misschien iets anders zijn dan u gewend 

bent.  

Het rooster is als volgt: 

8.30 kinderopvang 

9.30 groep 1,2,3 

10.30 groep 4,5 

11.30 groep 6,7,8 

Afspraken over broertjes/zusjes foto’s volgen nog. Zijn afhankelijk van de dan geldende richtlijnen. 

 

Juf Madeleine naar groep 4,5: 

Vanaf 8 juni gaat juf Madeleine weer werken in groep 4,5 naast meester Erwin en juf Angelique. 
Juf Madeleine is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Het is fijn dat de kinderen in deze 

groep extra hulp en ondersteuning kunnen krijgen.  

 

Van de Luizenpluizers 

Volgend schooljaar hebben we een tekort aan ouders die helpen bij het luizenpluizen.  

Wie van u komt hierbij helpen? Het kost niet heel veel tijd. Iedere eerste woensdag na een 

vakantie gaan deze ouders met een kammetje en alcohol de school rond. Meestal is het in twee 

uur voor elkaar.  

Wilt u meer weten dan kunt u het telefoonnummer van de coordinator  Marianna Kuntzel bij mij 

vragen. Zij kan u verder informeren. 



   
 

   
 

 
 

Overblijfouders 
Voor het volgend schooljaar zijn wij op zoek naar overblijfouders. Onze trouwe ploeg heeft 

aanvulling nodig. Vindt u het leuk om een of meerdere dagen per week in de klas met de 

leerlingen te eten en daarna toezicht te houden tijdens het buiten spelen? U krijgt hiervoor een 

vrijwilligers vergoeding. Neemt u dan contact op met Hannelore Vermeere. Zij kan u meer 

vertellen. 

 

Van de Medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 
  
Namens de MR(Medezeggenschapsraad) wil ik graag het volgende onder uw aandacht 

brengen.  
In de vorige Nieuwsbrief is kenbaar gemaakt dat Gerrit Gravesteijn aan het einde van dit 
schooljaar afscheid neemt van de MR van IKC de Lente. 
  
De MR bestaat uit minmaal 2 ouders, te noemen oudergeleding, en 2 leerkrachten. Door het 

afscheid van Gerrit ontstaat er ruimte voor een nieuw MR-lid als oudergeleding. 
Volgens protocol kan elke ouder zich opgeven als nieuwe kandidaat. Uiteindelijk zal dit 
resulteren in het kiezen van een nieuw MR-lid. 
Hierbij dus de uitnodiging om deel te nemen aan deze verkiezing!!!! 
  
Belangrijk om te vermelden is dat, als je interresse hebt en deel wilt nemen aan deze 

verkieizng je kunt opgeven voor 1 juni as. 
Na deze datrum zullen we kenbaar maken wie er allemaal hebben gereageerd, en gaan we 

naar de volgende stap in dit verkiezingstraject. 
  
Misschien ten overvloede en natuurlijk ook eerder beschreven het volgende. In de functie als 

MR lid/oudergeleding heb je invloed en medezeggenschap in processen. Je hebt de ruimte om 
mee te denken over de voortgang en de toekomst van onze school. 
Maar ook de dagelijkse dingen waar de school tegen aanloopt, vragen van ouders zetten op de 

MR-agenda en bespreekbaar maken tijdens het MR-overleg. 
  
Heb je hier vragen over of wil je toch nog iets meer weten over de rol van MR-lid oudergelding, 
neem dan even contact met mij op. Graag wil ik je daar meer over vertellen. 
  
PS. Er heeft zich inmiddels al iemand gemeld met serieuze interesse. Maar laat dat niet een 
reden zijn om je zelf niet als kandidaat op te geven. We zien alle reactie met veel 

belangstelling tegemoet. 
  
Groet, Hans van Hees (MR voorzitter) 
 



   
 

   
 

Virtuelevierdaagse 

Dit schooljaar gaat ook de avondvierdaagse niet door. Nu is er een initiatief om een alternatieve 

avondvierdaagse te houden. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen (en hun ouders) in beweging 

te krijgen tussen 1 en 7 juni. Er wordt vier dagen 5 of 10 kilometer gewandeld met elke dag een 

uitdagende vitutuele challenge. Na afloop krijg je een medaille. De kosten bedragen 6 euro per 

deelnemer. 
Kijk voor meer informatie op: www.virtuelevierdaagse.nl 

 
 

 

http://www.virtuelevierdaagse.nl/
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