
 

 

 

 

 

Komende week zal ik, Adrienne, de hele week afwezig zijn in 
verband met een studiereis naar Tallinn. Met een groep 
directeuren en het college van bestuur van Meer Primair 
zullen wij deze week verschillende scholen gaan bezoeken 
en deelnemen aan de tweejaarlijkse conferentie van de 
ESHA (European School Heads Association).  
Dit is een internationale conferentie waar schoolleiders hun 
ervaringen, visie en kennis uitwisselen om daarmee weer ideeën op te doen voor hun eigen 
onderwijs. Dit jaar wordt deze georganiseerd in Estland.  
Het onderwijs in Estland heeft enorme goede resultaten behaald waarmee het land hoog scoort in 
de PISA ranking. Het wordt ook wel ‘the most advanced digital society in the world’, genoemd. Het 
onderwijs is dus ver ontwikkeld op gebied van technologie. Op de scholen gaan wij kijken naar 
welke mogelijkheden de modernisering van het onderwijs in Estland brengt maar ook kijken naar 
de problematiek waar zij tegen aanlopen en hoe zij daar mee omgaan. Bijvoorbeeld de 
meertaligheid door de Russische invloeden. Hopelijk inspireert het voor ons eigen onderwijs! 
 
Mocht u komende week dringende zaken hebben die u niet met de groepsleerkracht kunt 
bespreken dan kunt u mij bereiken via mijn persoonlijke mail die ik dagelijks zal checken 
(avanbeinum@ikcdelente.nl) of via mijn mobiele nummer 06-24777767. 
 
 

Volgende week komt een nieuwe leerling kennismaken 
in groep 3. Hij is verhuisd vanuit Amsterdam gaat nu nog 
daar naar school maar overweegt de overstap. Wij 
hopen dat hij het fijn zal vinden bij ons.  

Mandy van der Plas heeft een aantal mooie foto’s gemaakt van onze school om te kunnen 
gebruiken voor bijvoorbeeld de schoolgids en website. De foto’s zijn AVG proof en daar zijn wij 
heel blij mee! Dus bij deze hartelijk dank Mandy.  
 

Kort na de vakantie, in de week van 12 november starten wij weer met het project schoolfruit. De 
precieze datum hangt af van de eerste levering maar vanaf die periode hoeft u voor uw kind geen 
tussendoortje mee te geven op de maandag, woendag en de vrijdagochtend! 
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Zoey heeft een broertje gekregen. Wellicht 
hebben jullie de kleine Levi al mogen 
bewonderen want hij is al op school geweest.  
 

Wij willen Zoey en haar ouders van harte 
feliciteren met de geboorte van Levi! 
 
 
 
 

Voor alle ouders van de leerlingen van onze groep 7/8 organiseren wij dit schooljaar een 
ouderavond waarin informatie wordt gegeven over het voortgezet onderwijs.  
Op 7 november zal er iemand vanuit het Rijnlandslyceum komen om u algemene informatie te 
verstrekken over de verschillende typen VO onderwijs. Daarnaast zal deze persoon u ook iets meer 
vertellen over het Rijnlands.  
De avond is bedoeld voor alle ouders van leerlingen uit groep 7 en groep 8. Dit omdat wij dit 
tweejaarlijks zullen aanbieden. Wij raden u allen aan hierbij aanwezig te zijn. Wanneer uw kind 
niet van plan is uit te stromen naar het Rijnlands dan is de informatie evengoed interessant. Het 
zal grotendeels een algemeen verhaal zijn en er is ruimte voor u om vragen te stellen.  
Naast de gastspreker vanuit het Rijnlands proberen wij deze avond te combineren met een andere 
spreker. Dit zal gaan over het puberbrein. Wij hopen dat het lukt om ook deze spreker voor deze 
avond vast te leggen! 
De avond zal om 19.30 uur beginnen, de koffie staat om 19.15 uur klaar. Het specifieke 
programma ontvangt u via de groepsleerkrachten. Zet u 7 november vast in uw agenda?  

Van de secretaris,  
schooljaar 2017-2018     
  
Het lijkt misschien alsof elk jaar binnen de OR hetzelfde is. Wéér de 
Kinderboekenweek, wéér Sinterklaas en Kerst, wéér het eindfeest. Toch 
is elk jaar weer anders. In dit jaarverslag lees je alles over het afgelopen 
schooljaar 2017-2018. Opvallend vond ik dit jaar hoevéél mensen tijd en 

energie en financiële middelen steken in IKC de Lente. En dan heb ik het over verschillende dingen.  
 
Ten eerste financiële middelen.  
Met de sponsorloop is dit schooljaar €1445,- opgehaald. En elk jaar zorgt stichting Heijefonds dat de 
kosten voor de J.P Heije herdenking gedekt zijn. Dit is allemaal door mensen gegeven omdat zij IKC de 
Lente belangrijk vinden!  
 
Ten tweede materialen of etenswaren.  
De bijenstichting heeft ons 2 cadeautjes gegeven, namelijk een bijenkast voor metselbijen en een 
hommelhuisje. Deze kijkkastjes zijn speciaal voor school gemaakt! 



De groengroep heeft zich samen met alle leerlingen ingezet om 2 insectenhotels in elkaar te zetten. 
Beide insectenhotels zijn gesponsord door Huurdersvereniging Heije! Ook dank aan deze vereniging! 
Voor het opknappen van de hal zijn er diverse houten boomstammen gedoneerd en lectuurkastjes 
getimmerd.  
Met de Oogstdienst is er weer veel fruit door alle leerlingen mee genomen en zijn er ook buiten school 
om diverse fruitdonaties naar de kerk gebracht. 
En niet te vergeten de heerlijke pizza`s die op de laatste schooldag voor de zomervakantie als lunch zijn 
uitgedeeld omdat er leerlingen gingen verhuizen en hun papa de overheerlijkste pizza`s bakt! 
Het risico zit erin dat je het bijna gewoon gaat vinden, maar, sta er gerust even bij stil, dat we zonder 
alle hulp dit niet voor elkaar hadden gekregen!  
 
Ten derde inzet en tijd.  
Dan denk ik eerst aan de leden van OR en de leerkrachten die allemaal extra tijd in IKC de Lente  stoppen 
om het nog leuker te maken voor de kinderen. Maar dan denk ik ook aan alle ouders en opa’s en oma’s 
die (vaak op de achtergrond) ook vele uren stoppen in de school. Door bijvoorbeeld wilgentakken te 
zoeken, te vervoeren, op water te zetten, in te graven en te vlechten, ramen en muren te schilderen, te 
timmeren, te rijden voor uitjes, luizen te pluizen, door de bibliotheek netjes te houden, klusjes in en om 
school aan te pakken, boodschappen te doen, de overblijf te regelen en te helpen bij alle georganiseerde 
activiteiten voor de kinderen.  
En wat dacht je van de kinderen zelf. Zij hebben immers gezorgd voor al die mensen die hen sponsorden. 
Hoeveel deuren zijn ze wel niet langs geweest, hoeveel telefoontjes zijn er niet gepleegd?  
Eén ding is zeker en dat is dat ik nog heel veel vergeten ben. Het is echt te veel om op te noemen. Hoe 
prachtig is het dat zoveel mensen samen staan voor deze school?! Wat ik dan ook wil zeggen is: 
“ONTZETTEND BEDANKT!!!” Aan iedereen die geeft, op zijn of haar manier. BEDANKT!!!  
 
Hierbij bedank ik ook gelijk iedereen (OR lid, leerkracht of ouder) voor de fijne tijd die ik binnen de OR 
heb gehad. Soms moesten er hobbels genomen worden, en ging niet alles zonder slag of stoot. 
Uiteindelijk wilde we allemaal maar een ding: er voor alle leerlingen het beste van maken. 
 
Maar aan alles komt een einde en het einde van mijn rol als secretaris is bijna gekomen ;-) 
Bij deze wil ik dan ook gelijk van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat ik mij na het 
verlopen van mijn termijn in oktober niet meer verkiesbaar zal stellen binnen de OR, beide kinderen 
zitten nu in de bovenbouw en het is tijd voor weer een nieuwe lichting ouders.  
Mandy & Lisette zijn vorig jaar al bij de ouderraad gekomen, maar de OR kan zeker nog versterking 
gebruiken. 
 
17 oktober om 20:00 uur is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Kom gezellig langs en zie 
gelijk wat de ouderraad voor werkzaamheden heeft. Samen maken we er weer een leuk schooljaar 
van, en alle hulp is welkom! 

Afgelopen woensdag was de eerste vergadering van de medezeggenschapsraad voor dit 
schooljaar. Dit jaar bestaat de MR uit:  

- Patricia Kroon (voorzitter - personeelsgeleding) 
- Inge de Kooker (secretaris - personeelsgeleding) 
- Hannelore Vermeere (algemeen lid- oudergeleding) 
- Gerrit Gravesteijn (algemeen lid- oudergeleding) 

Deze eerst vergadering zijn vanuit de ouderraad Mandy van der Plas (voorzitter) en Richelle van 
Hees (secretaris) aangeschoven. Samen hebben is besproken wat beide geledingen betekenen 
voor de school en op welke manier zij elkaar kunnen versterken.  
Daarnaast was het ook een reguliere vergadering. Op de agenda stonden onder meer de 
schoolgids, het jaarplan en het jaarverslag. Alle drie de documenten zijn door de MR goedgekeurd. 
De schoolgids kunt u via onze website downloaden. Het jaarplan en het jaarverslag zijn op school 
op te vragen mocht u interesse hebben.  
Verder is gesproken over de nieuwe e-mailadressen die aangemaakt zijn voor onze medewerkers 
en over het beantwoorden van mail vanuit ParnasSys. Hierbij ervaren sommige mensen 



foutmeldingen. Er kan niet teruggemaild worden naar dit systeem maar wel naar de persoon die 
de mail stuurt uit dit systeem. De oplossing is om altijd alleen een ‘reply’ op de mail uit Parnassys 
te sturen. Een zogenaamde ‘reply-all’ zorgt voor de melding dat één mail niet leverbaar is. 
Overigens is dat dan alleen de systeemmail, de persoonlijke mail komt wel gewoon aan.  
Voor een overzicht van alle e-mailadressen:  
 
Persoonlijke adressen: 
Romy Weessels   - rwessels@ikcdelente.nl 
Marian van Zelst  - mvanzelst@ikcdelente.nl 
Patricia Kroon   - pkroon@ikcdelente.nl 
Inge de Kooker  - idekooker@ikcdelente.nl 
Marijke van Agteren  - mvanagteren@meerprimair.nl  
Niels Boersma   - nboersma@ikcdelente.nl 
Hannelore Vermeere  - hvermeere@ikcdelente.nl 
Adrienne van Beinum  - avanbeinum@ikcdelente.nl 
 
N.B alle adressen @meerprimair.nl werken ook gewoon en komen in de zelfde inbox binnen. Alle 
adressen @detonne.nl zijn binnenkort niet meer te gebruiken! 
 
Algemene adressen: 
Administratie - administratie@ikcdelente.nl (voor wijziging gegevens, in- en uitschrijvingen) 
Directie - directie@ikcdelente.nl (mail wordt door Adrienne gelezen, alleen op werkdagen) 
Informatie - info@ikcdelente.nl (mail wordt door Adrienne gelezen, alleen op werkdagen) 
OR  - or@ikcdelente.nl (vragen bedoeld voor de oudervereniging) 
MR  - mr@ikcdelente.nl (vragen bedoeld voor de medezeggenschapsraad) 
 
De algemene adressen worden beheerd door een persoon. Deze adressen blijven altijd bestaan 
ook zodra deze persoon de school zou verlaten. Dan wordt de mailbox overgenomen.  
 

 

Onderstaande kregen wij binnen via de mail. Wellicht interessant voor ouders met pubers! Vanuit 
huis kunt u hier meer over te weten komen.  
 
Woensdag 17 oktober 2018, van 20.30 tot 21.30 uur 
Voor ouders met (aankomende) pubers 
Door opvoedkundige Marina van der Wal 
Aanmelden via https://www.cjghaarlemmermeer.nl/meld-je-aan-voor-gratis-webinars/ 

Kosten: geen 
 
Inhoud: 
Luisteren zou toch niet al te moeilijk moeten zijn, zou je denken… Ouders met pubers weten wel 
beter. Al die ongehoorzaamheid van pubers heeft ook zo zijn functie. En de regels die jij stelt 
hebben dat ook. 
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