
 

 

 

                                                                                                                        

Na een heerlijke zonnige zomervakantie zijn wij allemaal 
weer gestart aan een nieuw schooljaar! 
De deuren zijn geopend en dit jaar zelfs ook extra deuren. In 
de zomer is de leegstand helemaal opgefrist en zijn de 
muren, die ons afsloten van dit deel van het gebouw, weer verwijderd.  
Inmiddels zijn wij druk bezig met het inrichten van de nieuwe ruimtes die wij tot onze beschikking 
hebben gekregen.  
Wij zijn superblij met deze ontwikkeling! Het ziet er geweldig mooi en fris en ruim uit.  
Heeft u het nog niet gezien? Kom gerust een rondje lopen, want dat kan nu weer! 
 

Wij hebben een aantal nieuwe leerlingen! In groep 2, 4, 5, 6 en 7 zijn er kinderen bijgekomen. 
Allen zijn deze zomer in Abbenes komen wonen. Helaas mogen wij hun naam niet meer zonder 
toestemming in de nieuwsbrief noemen evengoed wensen wij hen een hele fijne en leerzame tijd 
bij IKC De Lente! 
 

Even voorstellen…. 
Voor de meesten van jullie ben ik wel bekend, maar ik zal me toch even 
voorstellen voor de nieuwe leerlingen.  
Ik heet Hannelore Vermeere en ben 46 jaar.  Ik woon in Abbenes met 
mijn man en 2 kinderen van 10 en 13 jaar en ik heb ook nog een aantal 
dieren in huis. 
Op De Lente ben ik overblijf juf en sinds dit jaar ook conciërge. Verder 
zal ik nog regelmatig vrijwilligerswerk doen voor De Lente.  
Wat ik leuk vind is: tennissen, grimeren, dieren verzorgen, klussen, 
spelletjes doen, naar de bioscoop gaan en nog veel meer. 
Ik heb er veel zin in, en ik zie jullie snel weer. 
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Mijn naam is Niels Boersma en vanaf dit jaar ben ik op de 
woensdag groepsleerkracht en op de dinsdag de ICT-
coördinator op IKC de Lente! Ik kom van de Sopoh waar ik 
18 jaar groepsleerkracht geweest ben vooral bij midden- en 
bovenbouwklassen. Ik heb er zin in om wekelijks les te 
geven aan de 19 kanjers uit groep 7/8! 
Wat ICT betreft  is er natuurlijk steeds meer te doen op 
basisscholen. Ik beheer het systeem, zorg dat alle 
computers werken, dat iedereen kan inloggen en dat de 
software klaar staat voor alle medewerkers en kinderen. 
Ook gaan we de website dit jaar eens goed onderhanden 
nemen en een schoolapp lanceren.   

Dit werk doe ik inmiddels op acht scholen, waarvan zes van Meer Primair! Een ontzettend leuke 
uitdaging temeer omdat ik ook de onderwijskundige kant mag belichten. Zo ga ik de leraren 
bijscholen over mediawijsheid en programmeren, later dit jaar ga ik enkele workshops geven aan 
de klassen. Ik ben ook gevraagd om aan kinderen die wat meer aankunnen iets extra's te bieden. 
Zo ga ik een project Egypte doen en scheikundeles geven. Deze leerlingen worden door mij op de 
dinsdag extra begeleid. Ik heb er enorm veel zin in en heb een gezellige fijne eerste week achter 
de rug. U bent van harte welkom om op de dinsdag of woensdag even kennis met mij te maken. 

LET OP!!! U heeft gisteren een brief ontvangen waarin u toestemming geeft voor het gebruik van 
beeldmateriaal. Deze brief is centraal opgesteld voor heel Meer Primair. Wij hebben alleen ons 
logo en adres toegevoegd. Nu blijkt dat bij afdrukken het hokje om aan te kruisen is verdwenen! 
U kunt, bij het verlenen van toestemming, een kruis zetten voor ‘doel 1 t/m 4’. Verleent u geen 
toestemming,  zou u dat er dan bij willen schrijven en ook dan het formulier in willen leveren?  
Dan is het voor ons wel zo duidelijk! Bij deze nieuwsbrief zit ook een aangepaste versie. U mag ook 
deze gebruiken. Een printversie is op school beschikbaar, digitaal met handtekening, mag ook.  
Zodra wij van alle leerlingen het formulier binnen hebben maken wij een overzicht en kunnen wij 
hopelijk weer foto’s op de website en in de nieuwsbrieven gaan plaatsen.  
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Nog één keer dan! 
Herfstvakantie   20-10-2018 t/m 28-10-2018  
Kerstvakantie    22-12-2018 t/m 06-01-2019  
Voorjaarsvakantie   16-02-2019 t/m 24-02-2019  
Goede vrijdag    19-04-2019  
Pasen zaterdag   20-04-2019 t/m 22-04-2019  
Koningsdag zaterdag   27-04-2019  
Meivakantie vrijdag   19-04-2019 t/m 05-05-2019  
Hemelvaartsdag   30-05-2019  en 31-05-2019 
Pinksteren   08-06-2019 t/m 10-06-2019  
Zomervakantie   13-07-2019 t/m 25-08-2019 
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Ook de studiedag nog even op een rijtje. Deze staan ook allemaal op de kalender die ieder gezin 
deze week heeft ontvangen. Daar was helaas op 10 december de tekst weggevallen, als het goed 
is staat het er inmiddels handmatig bijgeschreven. Zo niet, denkt u er dan zelf nog even om? 
4 oktober 2018 
5 oktober 2018 
10 december 2018 
12 maart 2019 
11 juni 2019 
12 juli 2019 

Goed nieuws! De kinderopvang is vanaf deze week ook op vrijdag open. Wilt u hier gebruik van 
maken dan kunt u zich aanmelden via www.babino.nl of bij de leidsters op de locatie zelf.  

VACATURE 
Voor onze locatie in Abbenes zijn wij opzoek naar parttime vervoersmedewerker. 

** Deze vacature is ook zeer geschikt voor mensen die naast hun pensioen graag nog iets willen 

bijverdienen.** 

Als vervoersmedewerker breng je de kinderen ’s ochtend van de BSO naar school toe en/of haal je 

ze na schooltijd weer op om naar de BSO toe te brengen. 

Daarnaast komt het tijdens de schoolvakanties regelmatig voor dat er uitjes georganiseerd 

worden, waarbij vervoersmedewerkers de kinderen van de locatie naar het uitstapje brengen. Het 

kan voorkomen dat er aan de vervoersmedewerker gevraagd wordt om tijdens het uitstapje te 

blijven om de pedagogische medewerker te ondersteunen. 

Onze vervoersmedewerker is: 

 Oplettend; 

 Heeft oog voor de veiligheid; 

 Is een ervaren bestuurder; 

 Heeft affiniteit met de doelgroep; 

 Wil het rijden op een Stint leren. 

 

Functie eisen: 

 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs. 

 Je woont in de buurt van Abbenes. 

 Je bent flexibel inzetbaar. 

 Ervaring in het werken met kinderen is een pre. 

 

Wij bieden : 

 Een salaris conform cao Kinderopvang. 

 Enthousiaste en ondernemende collega’s. 

 
Meer informatie opvragen of solliciteren kan middels een berichtje naar info@ikcdelente.nl 

 
 

http://www.babino.nl/
mailto:info@ikcdelente.nl


Let op! De school start om 8.30 uur! 
Deze week mocht u nog even inkomen maar volgende week starten alle lessen weer stipt 8.30 uur 
en zullen de deuren van de klas dan ook sluiten. Het is heel vervelend als kinderen later 
binnenkomen, dan moet de hele klas wachten om te kunnen starten, of de leerkracht opnieuw 
beginnen met het bespreken van de dag.  
Graag even aandacht hiervoor! 
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Zoals als in de vorige nieuwsbrief vermeld is de OR nog op zoek naar versterking! Heeft u 
interesse? Aanmelden kan via info@ikcdelente.nl of persoonlijk bij Mandy van der Plas.  
11 september is de eerste OR bijeenkomst. Een keer vrijblijvend aanschuiven mag natuurlijk ook! 
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Op de oproep voor nieuwe MR-leden is tot op heden geen enkele reactie gekomen. Daarmee blijft 
de MR in haar huidige vorm bestaan. Mocht u toch interesse hebben om plaats te nemen in de 
oudergeleding van de MR dan kunt u dat kenbaar maken bij de voorzitter, Patricia Kroon 
(pkroon@meerprimair.nl).   
 

De schoolbibliotheek zoekt versterking. Heeft u tijd om af en toe een uurtje te helpen?  
Op maandagochtend zoeken wij iemand die wil helpen met het uitlenen van boeken aan de 
leerling. Dat gebeurt tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Daarnaast kunnen wij hulp gebruiken met het 
uitzoeken van de boeken. Het inrichten van de kasten en het maken van een nieuwe lijst van de 
volledige collectie.  
Heeft u interesse of kent u iemand die in een mooie nieuwe ruimte aan de slag wil om er een fijne 
bibliotheek van te maken laat u het dan weten! Dat kan bij Adrienne van Beinum of via 
info@ikcdelente.nl. Alvast bedankt! 

De scholen zijn weer begonnen en dan gaan wij bij SV Abbenes ook weer starten met de 
voetbaltrainingen voor de jeugd. 
Door diverse mutaties in het aantal leden kunnen wij helaas geen team in de competitie inschrijven 
maar wij doen ons best om toch medio januari 2019 een team in te schrijven bij de JO9 of JO11.  
Op woensdag 5 september 2018 starten wij van 15.00 – 16.00 uur met de kinderen in de leeftijd 
vanaf 4 tot en met 6 jaar en van  16.00 – 17.00 uur starten wij met de kinderen vanaf 7 jaar tot en 
met 12 jaar bij ons op het trainingsveld. Mochten jullie nog vriendjes of vriendinnen hebben neem 
ze gewoon gezellig mee naar ons voetbalcomplex en wordt lid. Voor alleen trainen geldt een 
gereduceerd tarief voor het lidmaatschap. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Rob Jansen 
Voetbalcoördinator SV Abbenes 
 
 

mailto:info@ikcdelente.nl
mailto:pkroon@meerprimair.nl
mailto:info@ikcdelente.nl


 

Ben jij die ‘waterrat’ die er nooit genoeg van krijgt om in het water 
te zijn. Doe dan mee aan de Zwem4daagse! Want nu kun je 4 
dagen zwemmen en veel plezier beleven in het water. Vergeet niet 
om iemand mee te nemen, dan wordt het alleen maar leuker.  
Dus samen met je vader, moeder, opa, oma, oom of tante. 
Natuurlijk zijn je broertjes of zusjes ook van harte welkom! Van 22 
tot en met 25 oktober 2018 kan iedereen die in bezit is van een A-
diploma deelnemen aan de vijfde Nationale Zwemvierdaagse  
in het sportcomplex Koning Willem-Alexander. Jong en oud is van 
harte welkom.  Elke avond zwemmen de deelnemers een afstand 

van 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar, dan zwem je 250 meter. Je kunt starten tussen 
18.00 en 19.30 uur.  
Zwemmen kan tot 20.00 uur. Tijdens de voorinschrijving via deze website betaal je slechts € 7,50 
voor 4 avonden. Je kunt je ook op 22 oktober inschrijven bij de stand in de hal van het 
sportcomplex. Dan betaal je € 10,00 voor deelname. Mocht je maar  
1 avond willen zwemmen, dat kan ook. Dan betaal je € 3,00 per avond.   Betaling is alleen mogelijk 
via Ideal of contant bij de stand in de hal van het sportcomplex op 22 oktober. Pinnen is niet 
mogelijk. Heb je elke avond de afstand volbracht. Dan ontvang je  
een mooie medaille. Online inschrijven kan via: https://zpch.zwem4daagse.nl/. Heeft u nog 
vragen? Stuur een mail naar edeheij@teamsportservice.nl. 
 

De JeugdSportPas is een leuke en laagdrempelige manier om kennis 
te maken met verschillende sporten. Zo kan iedereen van 0 tot 100 
ontdekken welke sport het beste bij ze past. Je kunt met de 
JeugdSportPas vier keer meedoen met een les of training.  
Tijdens deze lessen leer je een aantal basisvaardigheden van de sport 
die je hebt gekozen. De JeugdSportPas is de ideale manier om niet 
alleen een sport uit te proberen, maar ook kennis te maken met de 
sportaanbieder. Na de kennismakingslessen besluit je  
of je al dan niet lid wil worden van de club, je bent nergens toe 
verplicht. Betalen voor de kenningsmakingslessen gaat via iDEAL, 
hierdoor is inschrijven tot kort voor de start van de eerste les 
mogelijk. Voor vier lessen betaal je € 11,-. Het sportaanbod is 
verdeeld  
over 5 blokken. Deze blokken vallen tussen de schoolvakanties. De inschrijving voor een sport sluit 
1 week voor aanvangsdatum. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk. Vanaf nu is het mogelijk om 
in te schrijven voor het nieuwe schooljaar. Er komen steeds  
meer sporten bij, dus neem regelmatig een kijkje!  Inschrijven voor JSP kan via: 
https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl. Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar 
jsp@teamsportservice.nl of bel 023-2055517. 

https://zpch.zwem4daagse.nl/
mailto:edeheij@teamsportservice.nl
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