Nieuwsbrief 10 maart, jaargang 5, nummer 13
Maandkalender:
18 maart vergadering Oudervereniging 8.30 uur
23 maart JP Heijeviering vanaf 11 uur voor de groepen 1-4
25 maart Lentedag

Wat houdt ons bezig?
De Citotoetsen zijn afgerond, nagekeken en het onderwijs in de groepen is bijgesteld. Naast
de toetsen van de methode zijn de Citotoetsen een extra moment waarop de leerkrachten
het onderwijs tegen het licht houden en de koers uitzetten voor de volgende periode. Tijdens
de voortgangsgesprekken bent u hierover geinformeerd. Het is fijn te zien dat zoveel ouders
aanwezig waren voor deze gesprekken. De leerkrachten hebben de samenwerking met u
hard nodig om het onderwijs zo goed mogelijk te maken voor uw kind!
Dit is ook de reden dat onze leraarondersteuner Hannelore Vermeere u een enquete heeft
gestuurd over ouderbetrokkenheid. Zij doet dit onderzoek voor de afronding van haar
studie maar het is ook belangrijk voor de school. Nu de corona iets minder aanwezig is op
school en per 15 maart versoepelingen binnen de school mogelijk zijn willen we als team
weten hoe we u weer kunnen ontmoeten, betrekken bij de school, bij de ontwikkeling van uw
kind. Heeft u de enquete nog niet ingevuld, doe dat dan zo snel mogelijk!
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0cSnl7jEQbQp14i
Vanaf 15 maart mogen de ouders van de groepen 1-4 weer twee keer per week hun
kind in de klas brengen. Dit is op de dinsdag en de donderdag. Houdt u hierbij wel in de
gaten dat er voldoende afstand is tussen de volwassenen? Wij willen de lessen ook om 8.30
uur starten. De deur zal dan ook om 8.20 uur open gaan. De kinderen van groep 5-8 zijn zelf
in staat om te vertellen over wat zij op school doen. Het lijkt ons dan ook niet verstandig om
deze ouders binnen te vragen. Gesprekken kunnen voortaan op school plaats vinden.
De komende periode gaan een aantal juffen de cursus Bedrijfs Hulpverlening doen. Dat
betekent dat straks bijna alle mensen binnen de school BHV er zijn. Dit is belangrijk voor de
veiligheid van uw kinderen.
Juf Saskia, na de kerstvakantie gestart op de vrijdag in groep 5-8 heeft een andere, fulltime
baan gevonden. Dat is fijn voor haar maar erg jammer voor de school. We hebben al nieuwe
advertenties geplaatst maar beraden ons ook op interne oplossingen. De arbeidsmarkt in het
onderwijs is zo krap dat er (haast) geen mensen te vinden zijn! Interne oplossingen hebben
niet onze voorkeur omdat ze altijd ten koste gaan van de andere inzet binnen de school. U
hoort nog van ons. De laatste werkdag van juf Saskia is vrijdag 1 april.
Nieuw adres of telefoonnummer? Het gebeurt regelmatig dat we naar huis bellen en dan
tot de conclusie komen dat een telefoonnummer is veranderd. Wilt u dit zo snel mogelijk aan
school doorgeven. In het belang van de veiligheid van uw kind!

Waar zijn de kinderen mee bezig?
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 leggen de laatste hand aan hun eigen
verhalenbundel. Er is wekenlang serieus aan gewerkt! Hierna volgt 1 week zonder
thema. Het volgende thema wordt De moderne geschiedenis. Dit loopt van de Franse
revolutie tot heden. We besteden tijdens dit thema extra aandacht aan de tweede
wereldoorlog en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Gymlessen!
Vanaf de voorjaarsvakantie zal het gymrooster op dinsdag gewisseld worden. Dat
betekent dat de kinderen van groep 1-2 op dinsdagochtend starten met de gym.
Wilt u er voor zorgen dat ze rond 8.20 bij de gymzaal zijn zodat ze om kunnen
kleden? Dan kan meester Jorn op tijd starten met de les!

OV
De Oudervereniging heeft vrijdagochtend 18 maart om 8.30 uur weer een
vergadering op school. Bent u geinteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij Renate
van de Water, de secretaris.
Ook de oudervereniging heeft u uitgenodigd om een korte enquete in te vullen. Heeft
u dit nog niet gedaan dan hierbij de link. Het kost maar enkele minuten!
https://www.survio.com/survey/d/K5B4C7D6P4S2J7Z7Q

MR
De MR heeft een kandidaat lid gevonden. Het is Dominique Grijze, vader van Stijn uit
groep 1. Wanneer Hans van Hees, de huidige voorzitter aan het eind van het
schooljaar aftreedt vanwege het vertrek van zijn zoon Jari naar het voortgezet
onderwijs is er nog een ander MR lid nodig. Heeft u belangstelling, neem dan contact
op met Hans van Hees of Marijke van Agteren. Wij hebben u hard nodig om de
medezeggenschap in de school vorm te kunnen geven.

JP Heijeviering
Woensdag 23 maart is de traditionele JP Heijeviering. Deze arts die veel voor het
dorp Abbenes heeft betekend wordt ieder jaar herdacht door het leggen van
narcissen bij het graf door schoolkinderen.Dit jaar gaan de groepen 1-4 hier naartoe.
Zij zijn druk bezig met het inoefenen van de volgende liedjes: ‘Er zaten zeven
kikkertjes’ en ‘Tussen Keulen en Parijs’.
Dit jaar is de viering heel speciaal. Het naambordje van JP Heije bij een van de
bruggen wordt door de gemeente onthuld. Daarnaast zullen er opnamen worden

gemaakt van de brugopening en het narcissen leggen door het programma: ‘Petrus
in het land’.
De dominee van Abbenes, mevr. Conny Bakhuis is hier actief bij betrokken.
Wij willen de ouders van de leerlingen van groep 1-4 uitnodigen om de viering bij te
wonen en wanneer dit niet mogelijk is het kind om 12.15 uur op te halen bij het graf
van JP Heije. Mocht u niet willen dat uw kind op de tv komt of in een plaatselijke
krant, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht!

Sponsorloop en Lentedag
Door de situatie rond corona waren we genoodzaakt de sponsorloop uit te stellen. De
sponsorloop was altijd het potje waaruit de Lentedag betaald werd. Om de kinderen
toch een leuke Lentedag te gunnen hebben we het volgende bedacht:
De Lentedag, vrijdag 25 maart, wordt een leuke dag in en om de school die weinig
tot niets kost, afgesloten met een sponsorloop om 11 uur!
De opbrengst van deze sponsorloop wordt gebruikt voor het eindfeest van de school
vlak voor de zomervakantie!
Binnenkort zullen de kinderen een sponsorformulier mee naar huis krijgen. Helpt u
hen daarbij?

Schoolreis
In mei is het schoolreisje voor de groepen 1-6. De bus is al besteld!
De groepen 7 en 8 gaan op kamp. Zij gaan op de fiets naar kampeerboerderij Straathof in Leimuiden.
Binnenkort ontvangt u een brief over de data en de kosten.

Oekraine hulp
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Namens het bestuur mocht onze school voor € 1,00 per leerling belangrijke levensbehoefte kopen
voor de mensen in Oekraïne. Van al het geld heb ik fleece dekens gekocht.
Komende week worden alle spullen met een vrachtwagen naar de grenzen tussen Polen en Oekraïne
gebracht, vanaf daar komt alles op de juiste bestemming.
Namens Stichting Holland-Oekraïne, en het team, dank jullie wel.
Warme groet,
Marianne van Staveren, Secretarieel/Administratief medewerker
IKC De Lente

Bij Babino hebben wij vorige week het thema kleuren, vormen en getallen afgesloten.
We hebben alle vormen geoefend en daar ook spelletjes meegedaan. Ondertussen
waren we extra druk bezig met tellen en ontdekken. Om de kleuren nog beter te
gaan herkennen hebben we leuke vrolijke clowns handjes gemaakt. De kinderen
mochten met hun vinger om de clown heen stippen zetten met de verf. We zijn nu
begonnen met het thema lichaam. Om te voelen hebben wij verschillende kleuren
Orbeez. Dat zijn balletjes die water opnemen en daardoor groter worden. We hebben
al leuke zelfportretten gemaakt. We benoemen onze lichaamsdelen en zingen liedjes
die bij het thema passen. We maken zelfs een levens echte afdruk van ons lichaam!

Tijdens de vakantie zijn de kinderen van de BSO naar een goochelaar geweest. De
kinderen kwamen met grote verhalen terug en hebben het erg naar hun zin gehad.
Daarnaast hebben zij in de vakantie nog pizza gemaakt en hebben wij een
chocolade pop it gemaakt met M&M’s .

De kinderen zijn ook nog heerlijke wezen uitwaaien in het bos bij het keukenhof
kasteel.
Ook bij de BSO hebben wij nu het thema lichaam. Met Kapla hebben wij ons eigen
lichaam gebouwd. Voor de meivakantie zijn wij al weer druk aan het plannen. Mocht
u al weten of uw kind wel of niet komt, kunt u dat dan zo snel mogelijk aan ons
doorgeven??

Aangezien het alweer wat warmer weer gaat worden wordt het weer tijd voor een
zomerslaapzak. Willen jullie die meegeven voor uw kind?

