
 

 

 

 
 

U heeft vast gemerkt dat het schoolplein de afgelopen 
weken regelmatig blank stond. De putten scheppen wij 
met regelmaat leeg maar ondanks dat liep het water niet 
weg. Inmiddels is de gemeente in actie gekomen en zij 
hebben het water weggepomp. Nu gaan wij verder op 
onderzoeknaar waar in het 
riool een probleem zit. Dat 
heeft de gemeente niet 
gevonden, er komt een 
ander bedrijf voor.  
Wij zijn ook bezig met de 
losliggende stoeptegels bij 
het voetbalveldje op het 
plein. Hopelijk komt op dit 
deel van het plein ook snel 
verbetering.  

 

Aan de kant van het grasveld komt onze ‘leertuin’. Een buitenruimte die deel gebruikt gaat 
worden door de opvang om te spelen en te leren en ook voor de leerlingen van ons onderwijs. Zij 
kunnen met mooi weer hier buiten leren. Op dit moment wordt een stukje straat aangelegd, 
hekwerk geplaatst en haag geplant. Het gras wordt in gezaaid zodra het daarvoor tijd is en ook 
komt er een wilgenhut en een zandbak. De overige inrichting zal in de loop van het schooljaar en 
wellicht zelf in het nieuwe schooljaar verder vormgegeven worden.  
Wij zoeken nog ouders die willen helpen bij het maken en 
plaatsen van verschillende elementen: 
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11 t/m 15 februari rapportgesprekken 
   1 maart sponsorloop Apres-ski 
   11 en 12 maart studiedagen 
   15 maart OR vergadering in de ochtend    

29 maart herdenking JP Heije 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

     



De kinderopvang groeit nog steeds en daar zijn wij heel blij mee! Deze week zijn er nieuwe bedjes 
geleverd omdat er bijna niet meer genoeg plekken waren voor alle kinderen die nog slapen 
overdag. Nu hebben wij weer ruimte.  
Ook bij de BSO is flink geinvesteerd. Twee mooie nieuwe 
kasten en nieuw eet/werktafels. Deze laatste zijn heel 
bijzonder omdat ze omgebouwd kunnen worden tot 
techniektafels.  
Daarnaast is vandaag een start gemaakt met het 
afgeschermde buitenspeelgebied voor de allerkleinsten 
en de leertuin voor de onderbouw.  
Zo kunnen ook je allerjongsten van de zomer veilig 
buiten spelen! 
Al met al zijn wij constant bezig om ons kindcentrum 
nog mooier en leuker te maken voor onze kinderen.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Er zijn nog enkele ouders die de schoolapp niet gedownlaod hebben. Deze ouders ontvangen een 
mail van meester Niels met de vraag of er hulp nodig is of dat er een bewuste keuze is gemaakt 
hiervoor. Wij zullen zoveel mogelijk informatie via de app gaan verstrekken, ook de nieuwsbrief. 
Zodat er niet dubbel gecommuniceerd gaat worden. Daarom is het handig als ook de tweede 
ouder van een gezin zich aanmeld wanneer deze zelf op de hoogte wil blijven.  
 

150
Dit jaar bestaat de kerk van Abbenes 150 jaar! Dat wordt het hele jaar door gevierd met 
verschillende hele leuke en bijzondere activiteiten. Noteert u vast 29 maart in uw agenda? Dan 
zullen de kinderen, in het kader van de herdenking van JP Heije een muzikale voorstelling 
verzorgen in de kerk.  
Daartoe moeten zij allen in oud-hollandse stijl verschijnen. Wij hopen dat ieder kind iets draagt in 
deze stijl op deze dag! 
 
Er is ook een kleurwedstijd. Deze week krijgen alle kinderen van het kindcentrum zo’n kleurplaat 
mee naar huis. Bij de opvang proberen de leidsters deze op de groep te kleuren met de kinderen. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Waaronder een ritje in een rijtuigje! 
 

Heeft u een kind dat vóór 1 oktober 2019 vier jaar wordt?  
Dan verzoeken wij u om hem/haar zo spoedig mogelijk bij juf Adrienne in te schrijven.  
 



15
De Algemene Onderwijsbond (AOB) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek 
op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Meer Primair 
ondersteunt de staking niet. Wij hebben als school besloten om niet aan de staking mee te doen. 
De kinderen worden vrijdag 15 maart gewoon op school verwacht. 

Nog ver weg maar voor de vroegboekers al handig om zicht te hebben op de vakanties van het 
volgende schooljaar.  
Herfstvakantie  zaterdag 19.10.2019 t/m zondag 27.10.2019  
Kerstvakantie   zaterdag 21.12.2019 t/m zondag 05.01.2020  
Voorjaarsvakantie  zaterdag 15.02.2020 t/m zondag 23.02.2020  
Goede vrijdag   vrijdag 10.04.2020  
Pasen    zaterdag 11.04.2020 t/m maandag 13.04.2020  
Koningsdag   maandag 27.04.2020 
Meivakantie   zaterdag 25.04.2020 t/m zondag 10.05.2020  
Hemelvaart   donderdag 21.05.2020 t/m zondag 24.05.2020  
Pinksteren   zaterdag 30.05.2020 t/m maandag 01.06.2020  
Zomervakantie  zaterdag 04.07.2020 t/m zondag 16.08.2020 
 

 

Namens IKC De Lente doet Robin Elst 
mee aan het jeugdschaaktoernooi.  
Ontzettend leuk Robin! Heel veel succes 
gewenst.  
Opgeven kan nog, wellicht dat uw kind 
ook wil deelnemen.  
 
 

 
Wij wensen iedereen een hele fijne 

vakantie! 


