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Belangrijke
data:
•
30 en 31 januari gewoon
school, geen staking
•
•
•
•

5 februari koffieochtend en GGD spreekuur
6 februari ouderspreekavond, ouders krijgen het rapport mee
14 februari Valentijns Sponsorloop, hulp nodig!
17 – 21 februari voorjaarsvakantie

Onderwijsstaking van 30 en 31 januari maar IKC De Lente werkt door!
Opnieuw aandacht voor de staking in het onderwijs. Vele scholen van de Stichting Meerprimair
zijn donderdag en vrijdag dicht.
Maar de leerkrachten van IKC de Lente gaan niet staken. De leerlingen hebben dus gewoon
school!
Wij delen de zorg van de stakers en hopen dat er ook echt iets gaat veranderen in het onderwijs!
Dat is hard nodig!

Valentijns sponsorloop
Op 14 februari is het weer tijd voor de traditionele sponsorloop van IKC de Lente, met dit jaar het thema
'Valentijn!' Op de beat van hippe liefdesmuziek zullen de kinderen weer zoveel mogelijk rondjes rennen om
geld op te halen voor de invulling van het Lentefeest op vrijdag 20 maart!
De sponsorloop wordt gerend tussen 11.15u en 12.15u en wordt afgesloten met warme chocolademelk en
broodjes knakworst.
Hoe meer supporters hoe beter, dus bent u er dit jaar ook bij?
Om de sponsorloop ook dit jaar weer tot een succes te maken, zijn we op zoek naar ouders die ons kunnen
helpen. Denk o.a. aan het uitzetten van het parcours, het warmen van de chocomelk en het uitdelen van de
broodjes knakworst. Op de ramen van de lokalen hangt een inschrijflijst. Als u kunt helpen, heel erg graag!
Wij zien uit naar een toffe en sportieve ochtend en hopen ook dit jaar weer op een mooie opbrengst.
Groeten, namens de ouderraad, Mandy van der Plas

Helpen op school
Vindt u het leuk en zinvol om regelmatig te helpen op school? Wij zijn op zoek naar ouders die willen
helpen bij het begeleiden van leerlingen van groep 4/5 in de schooltuintjes of kinderen in groep 2,3 en 4
willen begeleiden bij het lezen op de computer. U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u kunt en wilt besteden
aan onze leerlingen.

Rapporten
De rapporten worden deze periode meegegeven tijdens de spreekavonden. De gesprekken met de
leerkrachten vinden plaats op twee middagen en op donderdagavond 6 februari.
De kinderen zijn dit keer niet bij het gesprek.

Koffieochtend
Woensdag 5 februari koffieochtend en spreekuur van de GGD. Inge Petri van de GGD zal dan aanschuiven
om kennis met u te maken.

