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Belangrijke mededeling:
•

Maandag 24 mei vrij, tweede pinksterdag!

•

Nog 2 weken schoolfruit! Vanaf 7 juni is er geen schoolfruit meer
beschikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag!

IKC De Lente groeit!
De afgelopen periode zijn veel kinderen ingestroomd in met name de kleutergroep. De groep van
juf Romy is gegroeid tot 26 leerlingen. Het is een gezellige drukte in het lokaal en het is mooi om
te zien hoe de kinderen die er al langer zijn, de nieuwe kinderen helpen en wegwijs maken.
Jammer dat u dit niet kunt zien. U zou trots zijn op uw kind!
De school heeft op dit moment 61 leerlingen!!

Corona......
Gelukkig zijn er op dit moment geen kinderen ziek van Corona. Een aantal kinderen is wel thuis
omdat ze verkouden zijn. Laten we hopen dat we het ergste gehad hebben. Gezien de landelijke
ontwikkelingen gaan we de goede kant op!

Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf is geweest. De portretten zijn mooi geworden en ook de groepsfoto's zijn een
leuke herinnering aan dit schooljaar.

Laatste periode voor de zomervakantie:
We zijn aan de laatste periode begonnen voor de zomervakantie.
Dat betekent dat we binnenkort beginnen met de afname van de Citotoetsen van het eind van het
schooljaar. Dit geldt voor alle groepen met uitzondering van groep 8. Opnieuw kunnen we dan
zien hoe de kinderen zich de laatste periode ontwikkeld hebben.
Groep 6,7,8 is gestart met het oefenen voor de musical.
Helaas zijn het schoolreisje en het kamp niet doorgegaan maar dat gaan we in de laatste
schoolweek goed maken! Er is een heel plan voor gemaakt waarbij we uw hulp ook nodig zullen
hebben. Later meer hierover.
De banken en tafels in de patio zijn geverfd door Ebbe, zoon van juf Hannelore, het ziet er weer
heel gezellig en vrolijk uit. Dus bij goed weer kunnen de leerlingen weer buiten werken en eten.
Groep 3,4,5 hebben bloemen en groente geplant in de bakken op de patio. Het groeit lekker met
de regen en af en toe zon van de afgelopen weken.
De speeltoestellen op het schoolplein zijn toe aan een likje verf. Helaas heeft het bedrijf dat het
zou doen in het voorjaar te kennen gegeven dat het niet door kan gaan. We zijn nog op zoek naar
iemand die dit voor ons kan doen!

Babino

Bij Babino is niet veel nieuws te melden. De BSO draait volgens de regels van de overheid waarbij
kinderen uit de verschillende klassen, scholen niet met elkaar gemengd mogen worden in het
lokaal. Het was even wennen voor de kinderen en leiding maar nu draait het goed.

Wilt u wanneer u gebruik wilt maken van de opvang in de zomervakantie dit
doorgeven?

Medezeggenschapsraad
Omdat zich geen kandidaten gemeld hebben voor de Medezeggenschapsraad opnieuw deze oproep van
Hans van Hees.
Beste ouders,
Zoals u misschien weet bestaat de huidige MR bezetting uit een tweetal ouders en een tweetal
leerkrachten.
Theo van Woerden, ouder van Ties en Ted, is een van de ouders welke in de MR geleding plaats heeft
genomen.
Theo heeft aangegeven dat hij samen met zijn gezin gaat verhuizen naar een woning in Lisse.
Dat heeft ook als gevolg dat Theo vanaf volgend schoolseizoen 2021-2022 niet meer zal deelnemen in de
MR overleggen.

Hierbij doen we dan ook een oproep aan alle ouders om deelname in het MR in overweging te nemen.
Heeft u vragen over wat het allemaal inhoud? Wat de verwachtingen hierin zijn? En wat u eigen bijdrage
kan zijn?
Indien aan de orde stel vooral deze vragen en stuur deze naar MR@ikcdelente.nl.
Dan neem ik contact met u op om deze vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke Groet,
Hans van Hees
Voorzitter MR

