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De eerste periode van het schooljaar zit er op. Alle leerlingen
mogen nu even lekker bij te komen van een welverdiende
vakantie. Tijd voor samenzijn, tijd voor ontspanning. Het
team van IKC De Lente wenst u hele fijne dagen!
Wij gaan voor een leerzaam, gezond, gezellig en liefdevol
2019. Tot in januari!

24 december start kerstvakantie
7 januari weer naar school
9 januari controle hoofdluis
29 januari bezoek museum groep 5
t/m 8

8
Wij blikken terug op een gezellige kerstperiode. De school was heel sfeervol versierd, de kinderen
hebben ontzettend mooi gezongen voor de senioren van Abbenes, leuke werkjes gemaakt in de
klas, in bijzijn van alle ouders hebben wij kerst gevierd in de kerk en het geheel vandaag afgesloten
met een lekker kerstontbijtje.
Dank aan alle ouders die geholpen hebben om dit mogelijk te maken! Het was weer veel werk en
zonder jullie was het zeker niet gelukt.

8
Tijdens de kerkdienst houden wij jaarlijks een
collecte voor een goed doel. Dit jaar was dat doel
‘Stichting Make a wish’ Wij hebben voor dit goede
doel gekozen omdat wij het belangrijk vinden dat
elk kind zijn eigen dromen waar kan maken.
Dromen kan je motiveren, hoop geven, helpen. Het
kan je laten volhouden om je dromen te laten
uitkomen.
Make a wish gelooft in de kracht van een wens. Het laten uitkomen van wensen verandert een
mens. Belangrijke slogan die zij dan ook hebben is:
“Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij ook geloven dat hij beter wordt".
Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost. Zo
vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.
Wij als school willen ook graag dat de kinderen sterk de toekomst in gaan daarom vinden wij dit
een heel mooi initiatief.
De collecte heeft in totaal €178,50 opgebracht. Dank voor uw donatie!

Wist u dat …
… De ouderraad nog steeds op zoek is naar ouders die willen mee denken binnen de ouderraad?
… De ouderraad nu op de vrijdagochtend bij elkaar komt, en dus niet meer in de avond vergadert?
… We vergaderen naast het BSO lokaal?
… Daardoor eventuele kleine kinderen prima mee kunnen omdat ze dan lekker kunnen spelen?
… We altijd vergaderen onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee met wat lekkers er bij?
… het naast vergaderen ook gewoon gezellig is?
Kom er bij! Ons volgende overleg is op 18 januari om 9.00 uur. Koffie en thee en wat lekkers
staan klaar!

Op woensdag 29 januari zullen alle kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 een bezoek brengen aan het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. U kunt
als ouder ook mee als er wat kinderen bij u in de
auto mogen. Altijd al een mummie willen zien?
Meldt u dat dan bij de leerkracht van uw kind.

Na de vakantie, in januari, lanceren wij onze nieuwe schoolapp. De nieuwe website
www.ikcdelente.nl is al in de lucht. Nog niet alle pagina’s zijn gevuld maar er is al heel wat
informatie te vinden.
De schoolapp zal u straks op een heel eenvoudige manier toegang verlenen tot het laatste nieuws
van de school. Meester Niels zal u na de vakantie de nodige informatie verstrekken over hoe u
deze kunt installeren op uw telefoon.

