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Belangrijke mededeling: 

Morgen om 12.15 uur begint de meivakantie. We zien alle leerlingen 

graag gezond terug op 10 mei! Veel plezier! 

 

Corona...... 

Dinsdag was het weer raak. Een leerling uit groep 6,7,8 werd positief getest op het Coronavirus. 

Deze groep is woensdag getest en was dus niet op school. Donderdag bleek een van de geteste 

kinderen besmet. De quarantaineperiode is dus verlengd tot zondag ook voor de kinderen en 

leerkrachten die negatief getest waren op woensdag!  

Vooral de kinderen van groep 8 zijn de dupe. Zij waren dinsdag begonnen met de Eindtoets 

basisonderwijs. Het ging zo lekker. Nu zal de tweede toetsdag ingehaald worden op woensdag 12 

mei. Dus ook later de uitslag..... Zo jammer voor Lieke, Marit, Sem, Tim, Annabelle en Suzanne! 

 

Schoolfotograaf: 

Dinsdag 11 mei! Komt de schoolfotograaf. Hij maakt foto van de kinderen individueel maar er 

worden ook groepsfoto's gemaakt! De foto's met broertjes en zusjes die ook op school zitten 

zullen ook gemaakt worden. Foto's met broertjes en zusjes die niet op school zitten kunnen niet 

gemaakt worden. 
De foto's worden buiten gemaakt dus houdt u bij het kiezen van de kleding rekening met het 

weer? 

Onderstaand briefje is van de fotograaf: 

Beste ouders/verzorgers, 
Dinsdag 11 mei a.s. kom ik vanaf half 9 op school om de kinderen te fotograferen. 
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen bij regenachtig weer niet met natte haren op school 
aankomen? 
Ons kledingadvies: GEEN witte kleding. 
Ik zal er alles aan doen uw kind(eren) zo natuurlijk mogelijk op de foto te zetten. 
De fotograaf 
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Ondanks de afwezigheid van kinderen en leerkrachten die uit voorzorg thuis moeten blijven, zijn 

vandaag de koningsspelen gespeeld! 

Voorbereid door meester Brian en gespeeld onder begeleiding van meester Mark, meester Erwin, 

juf Karin en juf Romy waren allerlei spellen uitgezet voor de groepen 1-5. 

Met veel plezier hebben de kinderen aan de spellen meegedaan. Op Parro ziet u de foto's. 

Alle deelnemers hebben een prachtige medaille verdiend! 

De leerlingen die gedwongen thuis zitten, zullen op een ander moment hun medaille kunnen 

verdienen! 

 

Overblijven 

Ruim een week geleden heb ik u gemaild over het overblijven. Bijna alle kinderen in groep 1 tot en 

met 5 blijven over, ook wanneer de ouders thuis zijn, thuis werken. Dit maakt het erg lastig voor 

de leerkrachten die met al deze kinderen eten. Maar ook voor de overblijfouders die in tweetallen 

het buiten spelen begeleiden. 

Dus opnieuw de oproep om wanneer u thuis bent, de kinderen op te halen voor de lunch. Dan 

blijft er voldoende tijd en rust voor de kinderen van wie de ouders niet thuis kunnen zijn vanwege 

hun werk! 

 

Babino 

 
Ook tijdens de meivakantie is Babino helemaal open. Aanmelden op de u bekende manier.  

Er is weer een leuk programma gemaakt. 

 

Bijentuin 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 
Aan de achterkant van de school is door de ouders van Lieke, de vader van Sulayman en Hannelore 

hard gewerkt aan de bijentuin. Het is erg mooi geworden en we weten zeker dat wij en de 

insecten, gaan genieten van alle planten die hier gaan groeien en bloeien! Hartelijk dank aan deze 

actieve ouders en collega! 

Wil je meer weten hoe je zelf de insecten en de natuur kunt helpen? Lees dan het artikel over 

Tegelwippen aan het eind van deze nieuwsbrief! 

 

Bibliotheekmedewerkers nodig: 

 
Er is een trouwe groep bieb-ouders waarvan er dit schooljaar twee, Monique en Jacomine 

vertrekken omdat hun dochters de school gaan verlaten. In haar eentje is het voor Renate teveel 

werk en ook niet leuk. Wie van u vindt het leuk om met ingang van volgend schooljaar op 

woensdag- en of vrijdagochtend een uurtje te helpen bij het uitlenen van de boeken en het 

verzorgen van de bibliotheek? 

 

Activiteit in de meivakantie! 



   
 

   
 

 
3 mei van 15.00-16.00 uur 

Aanmelden via: 

https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/171713/sport-en-spel-abbenes-

meivakantie  

Dus zit je in groep 3 tot en met 8, in de meivakantie lekker mee doen met sport en 

spel in je eigen dorp! 
 

Medezeggenschapsraad 

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 
 

mailto:MR@ikcdelente.nl


   
 

   
 

Tegelwippen 
Heb je geen tuin maar kun je wel een tuintje aanleggen langs de gevel? (bijvoorbeeld op 

gemeentegrond langs je huis) Of staat er een boom in de straat waaromheen je wat bloemen en 

planten kunt neerzetten? Dan kun je ofwel een geveltuin aanleggen ofwel een boomspiegel 

adopteren. Like dan de facebook pagina van Platform Groen Haarlemmermeer: Groen 

Haarlemmermeer | Facebook, daar vind je meer informatie over deze campagne. Of mail naar de 

projectleider, Mariken Straat, mariken.straat@nmcx.nl. Deelnemers ontvangen, in ruil voor foto's 

van de verwijderde tegels, oa een cadeaubon. 

Maar waarom is het belangrijk om tegels uit je tuin te verwijderen? 

 

Dat is beter voor het water: 

1. De riolering kan de hoeveelheid regen die tegenwoordig, bijvoorbeeld tijdens 

hoosbuien, valt eigenlijk niet meer aan. Daarom is het belangrijk dat regenwater in 

de bodem infiltreert daar waar het valt. In een betegelde tuin stroomt het (gratis) 

regenwater zomaar het riool in.  

2. Er is een tekort aan grondwater ontstaan door de afgelopen 3 zeer droge zomers. Dat 

tekort is nog niet aangevuld. Iedereen kan bijdragen om het grondwater te helpen 

aanvullen door regenwater in de bodem te laten zakken.  

3. Haarlemmermeer ligt vlakbij zee en er is een zoutwater "bel" in de bodem. Door 

regenwater in de bodem te laten infiltreren helpen we om de verzilting tegen te 

gaan. 

4. De waterschappen halen tegenwoordig steeds meer materialen uit het rioolwater die 

opnieuw gebruikt kunnen worden. Dan is het wel handig dat dat rioolwater zo "dik" 

mogelijk is en er zo weinig mogelijk (schoon) regenwater bij zit. Het waterschap kan 

de bruikbare materialen er dan makkelijker uit filteren. En de bacteriën die het 

afvalwater moeten zuiveren eten hun buikje ook gemakkelijker rond als er niet teveel 

water in hun eten zit... 

Dat is ook beter voor je gezondheid en voor de natuur: 

5. De zomers worden steeds heter en dat is niet gezond. Groen in de tuin geeft niet 

alleen schaduw, maar omdat planten vocht verdampen geeft dat nog eens extra 

verkoeling. De grond droogt ook minder gemakkelijk uit omdat de stengels van de 

planten vocht van bijvoorbeeld dauw vasthouden. Daarnaast absorberen planten de 

warmte terwijl tegels de warmte juist terugkaatsen en de omgeving dus nog warmer 

maken. 

6. Door planten te kiezen voor je tuin die goed zijn voor bijvoorbeeld insecten en 

vogels, help je ook nog eens mee aan het herstel van de natuur. De aantallen 

insecten zijn de afgelopen decennia dramatisch teruggelopen en dat heeft grote 

gevolgen voor bijvoorbeeld ons voedsel. Denk maar eens aan de bestuiving van 

vruchtbomen die door (wilde) insecten moet gebeuren. 

7. Insecten kunnen maar kleine afstanden afleggen en hebben voedsel nodig op hun 

reis van de ene naar de andere kant van de straat. Daarom zijn tuinen zo belangrijk: 

in een groene tuin kunnen insecten, en andere dieren, voedsel en een slaapplek 

https://www.facebook.com/groenhaarlemmermeer
https://www.facebook.com/groenhaarlemmermeer
mailto:mariken.straat@nmcx.nl


   
 

   
 

vinden zodat ze weer verder kunnen reizen. En ze moeten op reis om een partner te 

vinden.  

Bedenk dat gemiddeld in Nederland slechts 40 % van de grond in bezit is van de gemeente. 

Daarom is het heel belangrijk dat inwoners en bedrijven, die samen dus méér grond bezitten dan 

de gemeente, bijdragen aan een betere infiltratie van water in de bodem én helpen om de natuur 

te herstellen! 

 

En: elke tegel telt! 
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