
 

 

 

                                                                                                                        

Even voorstellen…. 
Mijn naam is Brian Grapendaal, 
23 jaar oud en woonachtig in 
Hoofddorp.  
In Juli 2017 ben ik afgestuurd aan 
de Academie Lichamelijke 
Opvoeding in Amsterdam.  
Binnen Meer Primair ben ik op de maandag en donderdag werkzaam 
op IKC De Lente en op de St. Willibrordus. Mijn hobby’s zijn eigenlijk 
alles wat met sport te maken heeft en daarnaast houd ik ook erg van 

muziek luisteren.  
 

Naar aanleiding van het ongeluk met de Stint in Oss deze week heeft de kinderopvang aan alle 
betrokken ouders de onderstaande brief uit laten gaan. Mocht u naar aanleiding van deze 
vreselijke gebeurtenis nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de clustermanager 
van Babino kinderopvang Sylvia Remmen.  
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag 
Telefoonnummer: 075-2020389 
E-mailadres: s.remmen@babino.nl 
 
Beste Ouder(s)/Verzorger(s),  
  
Bij ons is het verschrikkelijke nieuws binnen gekomen over het ongeval in Oss met de Stint. 
Oprichter Edwin Renzen van het bedrijf Stint is zwaar aangedaan door het ongeluk. "Dit is een 
ongelofelijk zware klap. Afgrijselijk."  
Wij als Babino kinderopvang zijn ook zeer geschrokken door dit nieuws.  
Op dit moment loopt er een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval. Als hier een conclusie 
uitgetrokken is zullen wij met het bedrijf Stint en onze organisatie kijken wat wij kunnen doen om 
de veiligheid te verhogen.  
De afgelopen jaren duikt de Stint steeds vaker op in het straatbeeld. Edwin Renzen wilde juist de 
veiligheid in het schoolvervoer verbeteren. Het project sloeg aan, inmiddels rijden er in Nederland 
en België 3500 stuks rond.  
Vooral kinderopvang organisaties vinden het een ideaal vervoersmiddel: groepen worden mobieler 
en de kinderen zijn dol op de ritjes. Er is in de afgelopen 7 jaar gelukkig nog nooit iets ernstigs 
gebeurd bij het rijden met de Stint.  
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Dit is de nachtmerrie van elke ouder, dit beseffen wij ook als Babino Kinderopvang. Onze Stints 
krijgen meerdere keren per jaar een controle beurt. Alle medewerkers hebben les gehad in Stint 
rijden.  
Wij zullen onze uiterste best doen om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen.  
We houden u op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek. 
  
Met vriendelijke groet,  
Mandy Beets  
Directeur Babino Kinderopvang 

  

Beste ouders,  
 
Op 17 oktober vindt weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
van de ouderraad (OR) plaats. Bij deze wil ik jullie van harte 
uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze avond nemen we u 
mee in de activiteiten van de OR, krijgt u meer informatie over de 

financiële status en zullen we toelichten waarom we er voor gekozen hebben om de ouderbijdrage 
iets te verhogen.  
 
Daarnaast hopen we ook (nieuwe) ouders te enthousiasmeren met ons mee te denken binnen de 
OR. De spoeling is op dit moment erg dun, dus elke helpende hand is welkom!  
 
Wilt u meer informatie over de ouderraad of gewoon iets kwijt? Sinds deze week hebben we een 
vernieuwd emailadres: or@ikcdelente.nl. Mail gerust! 
 
Wij zorgen de 17e voor wat lekkers, dus kom gezellig even langs! 
 
We starten om 20.00u in school.  
 
Groetjes, Mandy van der Plas, voorzitter OR 
(Moeder van Noah en Evi) 
 

Op 3 oktober komt de schoolfotograaf weer bij ons. Net als alle andere jaren zullen alle leerlingen 
individueel, met hun broertje of zusje en met hun klas op de foto gaan. Groep 8 gaat ook nog 
apart.  
Er zal ook weer een mogelijkheid zijn om met broertjes of zusjes op de foto te gaan die (nog) niet 
of niet meer bij ons op school zitten. De tijden daarvoor zijn nu nog niet bekend. U ontvangt nog 
een aparte mail met alle informatie over de schoolfotograaf.  
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Er is een extra studiedag toegevoegd. Deze staat al op uw kalender maar nog niet in het overzicht 
dat u eerder via de nieuwsbrief heeft ontvangen. Hierbij nog een keer alle studiedagen op een 
rijtje: 
4 oktober 2018 
5 oktober 2018 
10 december 2018 
11 maart 2019 
12 maart 2019 
11 juni 2019 
12 juli 2019 

Wellicht heeft u het via onze Facebookpagina al vernomen maar ons IKC heeft een 
stimuleringsbijdrage ontvangen ter bevordering van duurzaamheid. De uitreiking was ook bij ons 
op school. Bijgevoegd het artikel dat hierover is verschenen: 
 

Hoe een watertappunt bij school De 
Lente duurzaamheid naar binnen brengt 
 
Je kon bijna een speld horen vallen op de 
binnenplaats van basisschool De Lente in 
Abbenes.  
Nick en Robin vertellen hun verhaal 
overtuigend. Ze maakten er zelfs samen met 
hun klasgenoten een aparte poster over.  
 
Als in de school straks een watertappunt is 
aangebracht, worden per dag tientallen 

plastic flesjes bespaard. De Groene Kapstok-cheque komt hier uitstekend terecht. 
 
In Abbenes is volop aandacht voor duurzaamheid. Schooldirecteur Adriënne van Beinum is enorm 
blij dat haar school voor deze bijdrage in aanmerking komt. Nadat de kinderen van een drinkfles 
worden voorzien die dagelijks kan worden gebruikt, komt er een watertappunt. Hierdoor gaan alle 
frisdranken en andere ongezonde drankjes in de ban. “We leren de kinderen hier water drinken,” 
legt directeur Adriënne van Beinum uit. 
 
Groenperk 
Dit is mede mogelijk doordat de school de gemeentelijke regelingen voor duurzaamheid goed 
weet te vinden. En dit is nog niet alles. De komende tijd wordt een gemeentelijk groenperk dat 
aan het gebouw grenst, omgevormd tot schooltuin. Mogelijk dankzij een andere bijdrage uit het 
gemeentelijke duurzaamheidsfonds.  
 
Hier kan de schooljeugd straks letterlijk het hart ophalen. Adriënne van Beinum ziet het al 
helemaal voor haar, met openslaande tuindeuren en al. De ontwikkelingen maken deel uit van de 
modernisering die een tijd geleden op school werd ingezet. Heel toepasselijk kreeg de school 
afgelopen voorjaar dan ook de naam De Lente. “De kinderen zijn immers in de lente van hun leven 
hier,” verklaart de schooldirecteur. 



 
Initiatieven 
Naast IKC De Lente zijn er dit jaar nog vijf scholen in Haarlemmermeer die een Stimuleringscheque 
van 1.500 euro ontvingen van de ´Groene Kapstok´. Ook voor hen geldt: het zijn waardevolle 
initiatieven die de scholen een stap duurzamer maken. Wethouder John Nederstigt (Duurzame 
Economische Ontwikkeling en Onderwijs) reikte de cheques voor de vijfde keer uit. Hij gaf meteen 
een inkijk hoe het thuisfront met duurzaamheid omgaat. Zijn jongste dochter attendeerde hem 
onlangs op sommige tandpasta’s waarin plastic is verwerkt. Sinds die tijd poetsen wordt met een 
ander merk de tanden gepoetst. 
 
De andere prijzen gingen naar IKC Wereldwijs (Waterplaats op het schoolplein), PI school De 
Ster (aanleg moestuin), De Tovercirkel  (bomen op schoolplein), Bommelstein (waterpomp voor 
moestuin) en ´t Joppe (Ledverlichting). Heidi Witjes, directeur van ’t Joppe, nodigde haar collega’s 
gastvrij uit om naar de duurzame verlichting te komen kijken. Het gaat niet om energiezuinige tl-
balken, maar om verlichting die een vrolijk aanzicht geeft.  
 
Initiatief 
Elk jaar worden de basisscholen benaderd met de vraag om een idee in te leveren. De voorwaarde 
is dat het bijdraagt aan een duurzame leeromgeving op het gebied van energieopwekking, 
energiebesparing, duurzame mobiliteit, waterkwaliteit, klimaatbestendigheid en/of hergebruik of 
waardebehoud van grondstoffen. 
 
De ‘Groene Kapstok’ is een initiatief van scholen, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en de 
gemeente Haarlemmermeer. Op www.groenekapstok.nl staan per duurzaamheidsthema ideeën, 
tips en voorbeelden, voor en door scholen, om duurzaamheid te bevorderen.

http://www.groenekapstok.nl/

