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Belangrijke mededeling:
• Woensdag 1 september koffiedrinken op het plein,

Inge

Petri van de Jeugdgezondheidsdienst is ook weer aanwezig.

• 9 september luizenpluizen, hulp nodig!
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start!
Maandag konden we gelukkig alle kinderen en ouders gezond op het schoolplein ontvangen. De
meeste kinderen waren blij weer naar school te kunnen. De vakantie had lang genoeg geduurd.
Ieder schooljaar is een nieuwe start. Een nieuwe leerkracht, een andere plek in het lokaal, andere
groepsgenoten. Maar ook de kinderen zelf zijn veranderd. Een aantal kinderen is enorm gegroeid
in de vakantie, sommigen hebben een andere werkhouding zijn serieuzer geworden. Maar ook is
het weer wennen. Na een lange tijd van alleen maar doen waar je zelf zin in hebt, is weer luisteren
naar de leerkrachten en aan het werk gaan ook als je liever iets anders zou doen, best lastig.
Ook leerkrachten maken ieder jaar een nieuwe start. Je ziet het in de lokalen; tafels en kasten
hebben een andere plek gekregen, er is nieuw materiaal, nieuwe plannen. De afgelopen weken
hebben de leerkrachten veel tijd gestoken in de inrichting van het lokaal, het voorbereiden van de
lessen, het startklaar maken voor alle leerlingen. Er zijn gezellige hoekjes gekomen in de school.
De twee lokalen aan de achterzijde van de school zijn ook in gebruik genomen. Het ene als
bibliotheek en handvaardigheidslokaal en het andere als lokaal voor instructies aan kleine groepen
en voor de muziekdocent.
Het is jammer dat u nog niet de school in mag, dan zou u het kunnen zien!
Wij als team willen er graag een goed schooljaar van maken. Daar hebben we u bij nodig. Dus als
er iets is waar u mee zit en wij zouden kunnen helpen, spreek ons aan of maak een afspraak. Heeft
u goede tips, vertel het ons. Bent u teleurgesteld of boos, deel het met ons, dan kunnen we het
misschien oplossen. Maar ook, zie u iets wat u leuk vindt, geef een compliment aan de leerkracht!

Met elkaar kunnen we zorgen dat de kinderen een geweldige
schoolperiode hebben, veel leren maar ook plezier hebben!
Vacatures:
Het bovenstaande stukje brengt me op de vacatures die er nog zijn. Wij zoeken enthousiaste
ouders voor:
•
•
•
•

De bibliotheek, info bij Renate Vreeburg
De luizenpluizers, info bij Kimberly Boezaard
De Medezeggenschapsraad, info bij Hans van Hees
De Oudervereniging, info bij Renate van de Water of Abdelhak El Abdellaoui

Overblijf:
Afgelopen week heeft u via Parnassys een mail gekregen over het vooruitbetalen van de overblijf.
Een aantal ouders hebben hier al positief op gereageerd.
Een aantal kinderen blijven standaard bepaalde dagen in de week over, daarom willen wij u het volgende voorstellen:
U kunt het overblijven voor een half jaar vooruitbetalen. Dat betreft dan 17 weken dit is tot de Kerstvakantie.
Dat betekent:
Blijf je 1x per week over dan kost dat 17x2 euro = €34,-, met korting: 30 euro per kind
Blijf je 2x per week over dan kost dat 17x4 euro = €68,-, met korting: 60 euro per kind
Blijf je 3 x per week over dan kost dat 17x6 euro = €102,-, met korting: 90 euro per kind
Blijf je 4x per week over dan kost dat 17x8 euro = € 136,-, met korting: 120 euro per kind.
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u het bedrag overmaken op de rekening van de school NL12RABO 0 191 8378
06 t.n.v. IKC De Lente onder vermelding van de naam van uw kind en de groep en de overblijfdag.

We hopen dat u hier gebruik van zult maken.
Daarnaast is de invulling van de pauzes veranderd. Naast een overblijfouder is nu iedere lange
schooldag iemand aanwezig van Sportservice Haarlemmermeer. Op maandag en donderdag zal juf
Cindy er zijn. Op dinsdag en vrijdag meester Roy. Hieronder informatie van hen.
Nieuwsbrief IKC De Lente
IKC de Lente kiest voor Pauzesport
De pauzes worden voor de leerlingen van IKC de lente nóg
leuker. Vanaf 23 augustus zijn wij samen met Team
Sportservice het project Pauzesport gestart. In dit programma
zorgen hun sportdocenten 4 keer per week (ma-di-do-vrij) voor
een gevarieerd aanbod op het schoolplein waarin de kinderen
worden geprikkeld om lekker te bewegen en spelen. Tijdens
Pauzesport staan er verschillende thema’s centraal, zoals
samenwerkingsspelen, winst en verlies, meedoen en gezonde
leefstijl.

Nieuwe juffen:
Naast de nieuwe mensen van Pauzesport hebben we drie nieuwe juffen:
1. Juf Susan voor groep 3-4
2. Juf Chantal, leerkrachtsteuner voor alle groepen
3. Juf Daphne muziekleerkracht.
We hopen dat u op het plein kennis met hen kunt maken. Wij zijn blij met deze uitbreiding,
versterking van het team.

Uitbreiding leertijd:
Vanaf aanstaande vrijdag gaan de kinderen van groep 4 tot en met 8 op
vrijdagmiddag naar school. Groep 1,2 en 3 kunnen om 12 uur opgehaald
worden.
Tijdens deze extra middag zullen de leerlingen ook aan de slag gaan met het handelend en spelend
rekenen en handvaardigheid.

Babino

- We hopen dat jullie allemaal een fijne zomervakantie hebben gehad. Wij waren weer erg blij om
alle kinderen te zien.
- Volgende week starten we op het kinderdagverblijf met het thema 'Kleding'.
We zijn erg benieuwd wat de kinderen er van vinden, de juffen hebben er in ieder geval heel veel
zin in.
- Op 15 augustus is Marjolijn bevallen van een prachtige dochter 'Roxx Kylana Rose'
Met moeder en dochter gaat het goed. We hopen dat ze snel een keertje langs kunnen komen,
zodat we de baby kunnen bewonderen.

