
 

 

 

 

Zoals u inmiddels 
weet vieren wij 
op 29  maart de 
Herdenking van 
JP Heije.  
Om het u een 
stuk 
gemakkelijker te 
maken is er 

kleding geregeld voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 6. Het gaat om de leerlingen die nog 
geen kleding hadden.  Dank aan de ouders die het zelf geregeld hebben!  
De leerlingen van groepen 7/8 hebben met juf Inge afspraken gemaakt over de kleding voor die 
dag. Wilt u deze afspraak checken met uw kind?  
Hierbij dank aan Monique vd Veer en de herdenkingscommissie voor het regelen van alle extra 
setjes. Heel erg leuk dat nu alle kinderen in stijl naar de kerk kunnen.  
 
Vanuit de organisatie komt de oproep om allemaal zoveel mogelijk in oud-hollandse stijl naar de 
feestelijke viering te komen. Ook de volwassenen! Mocht u het leuk vinden en nog een leuk oud-
hollands setje hebben dan wordt het gewaardeerd als u dat aantrekt. Voor inspiratie is er wat 
kleding te bezichtigen op school. Er staat een rekje in de hal.  
Wij hopen u allen te begroeten op vrijdagochtend 29 maart om 10.00 uur bij de kerk van Abbenes.  
 

Voor de sportdag/koningsspelen op vrijdagochtend 12 april zoeken wij nog 9 hulpouders. Zonder 
hulp kan deze dag helaas niet doorgaan. Wij hebben uw hulp nodig tussen 9.15 uur en 12.15 uur.  
Wilt u helpen? Aanmelden kan via een mailtje naar info@ikcdelente.nl of door het aan de 
leerkracht van uw kind door te geven! 
Het zou natuurlijk leuk zijn voor alle kinderen als de sportdag door kan gaan.  
 

Heeft u toevallig nog een goedgekeurd en veilig autostoeltje voor een kind in de leeftijd vanaf 9 
maanden tot 4 jaar?  Wij zouden deze graag willen hebben zodat wij de kinderen van deze leeftijd 
ook veilig kunnen vervoeren bij uitstapjes. Dan hoeven de ouders niet steeds hun eigen stoeltje 
achter te laten.  
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   29 maart herdenking JP Heije 
4 april Theoretisch verkeersexamen 
groep 7 
12 april Koningsspelen / sportdag 
14 april Palmpasenviering in de kerk 
18 april Paasviering op school 
19 april Goede vrijdag leerlingen vrij 
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Uw oudste kind heeft een brief meegekregen over Palmpasen. Als u 
het leuk vindt dat uw kind een Palmpasenstok gaat versieren op 
school levert u dan uiterlijk aankomende donderdag het strookje in. 
Kinderen vanaf 2/3 jaar mogen meedoen. Het versieren is op 
dinsdagmiddag 2 april en 11 april. Juf Liesbeth en Juf Lenny (TSO) 
komen helpen om de stokken te maken. Wij zoeken nog 1 of 2 
ouders die hen hierbij willen ondersteunen. Kunt u een uurtje 
helpen? Graag even aanmelden via de mail of bij juf Adrienne.  
 

Wij zijn heel trots op onze nieuwe leertuin! Het is nog niet af maar zoals u vast heeft gezien begint 
het wel echt vormen aan te nemen.  
Er zijn nog buitenmeubeltjesin de maak, er komt nog een wilgenhut, schaduwdoek en 
fruitboompjes. Verder zal deze tuin de komende jaren steeds meer vorm krijgen als alles gaat 
groeien en bloeien.  
Een groot deel is met gras ingezaaid. Dit zal beter groeien wanneer er niet op gelopen wordt. Wij 
hebben dat aan de leerlingen uitgelegd. Het zou fijn zijn als u dit ook nog een keer met uw kind 
bespreekt zodat wij over een aantal weken echt gras hebben. 
Heeft u nog leuke ideeën voor de leertuin of wilt u meehelpen om deze verder in te richten/ vorm 
te geven dan horen wij dat heel graag! 
Samen maken we een mooie leerzame plek voor uw kind(eren).  
 

  


