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Zoals u deze week heeft kunnen lezen in een aparte brief zal
20,21,22 mei
juf Adrienne per ingang van het nieuwe schooljaar niet meer
Schoolkamp gr 5 t/m 8
24 mei Lentefeest tot 14.00
werkzaam zijn op IKC De Lente. Deze week zijn de eerste
uur
voorbereidingen getroffen voor de procedure van aanstelling
9 en 10 juni Pinksteren
van een nieuwe directeur. Daartoe wordt gebruik gemaakt
11 juni studiedag leerlingen
van het bureau Scolix, zij ondersteunen het team en het
vrij
college van bestuur bij het vinden van een geschikte kandidaat
7 juli Korfbaltoernooi
als opvolger van Adrienne. Ook Babino wordt bij dit proces
betrokken omdat de wens is dat de nieuwe directeur ook leiding zal gaan geven aan het complete
kindcentrum.
Er is ook gestart met de procedure voor een nieuwe collega die juf Marian zal vervangen. Zoals u
weet gaat juf Marian aan het einde van het schooljaar met pensioen. Daarom is de vacature
combi-functionaris uitgegaan. Wij hebben daar veel enthousiaste reacties op gekregen. Er zijn
inmiddels een aantal geschikte kandidaten waarmee wij nog verder in gesprek zijn. Wij hopen
deze procedure eind volgende week af te ronden.

Het team en zeker alle leerlingen willen de oudervereniging danken voor hun steun. Dit schooljaar
hebben zij de school niet alleen gesteund met advies en door het helpen bij het organiseren van
activiteiten maar ook een financiele bijdrage gedaan. Zo hebben wij de volgende dingen aan
kunnen schaffen:
- Prachtige buitenmeubels voor de leertuin, u heeft ze vast al even in de gang zien staan!
- Verf om deze buitenmeubels bestendig te maken tegen het Nederlandse klimaat.
- Een grasmaaier voor het gras in de leertuin.
- Een aantal vogelhuisjes en insectenhotels voor bij de nieuwe bijentuin.
- En er volgen ook nog twee wilgenhutten.
Wij zijn er heel erg blij mee en zullen de komende weken benutten om deze nieuwe materialen
gereed te maken voor gebruik!
Niet onbelangrijk om te benoemen is dat de prachtige nieuwe meubels speciaal zijn gemaakt voor
ons kindcentrum door Robin Oosterhof. Hij heeft ons alleen de materiaalkosten doorgerekend en
heeft daar zelf heel wat vrije uurtjes ingestopt. Daarvoor enorm veel dank! En wat ook nog leuk is
om te zeggen: er zijn al heel veel complimenten gekomen voor dit vakwerk!

Ook zeker noemenswaardig is de inzet van Monique van der Veer voor de bijentuin. Het gaat
slecht met de bijen in Nederland en het is daarom heel fijn dat wij als kindcentrum, middels het
bijentuintje, helpen om de bijen in stand te houden. Dank voor dit initiatief Monique!

Dit jaar hebben wij een zeer unieke feestelijke afsluiting van het schooljaar. Het eindfeest is
Lentefeest geworden en dit vieren wij met alle kinderen bij boer Aad! Het zal een onvergetelijke
dag worden die mogelijk wordt gemaakt door de opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop.
Inmiddels is het vervoer van en naar de locatie geregeld, waarvoor hartelijk dank aan alle ouders
die dit mogelijk hebben gemaakt.
Voor nu nog even een hele praktische mededeling over de kleding en schoeisel voor deze dag:
o Oude stevige kleding en stevige schoenen of laarzen is een vereiste. De kinderen gaan
echt naar buiten!
o Daarnaast graag een aparte plastic tas met schoenen en reservekleding voor de
terugweg in de auto. Wij willen de ouders die zich inzetten om te gaan rijden graag te
vriend houden!

Het zou leuk zijn als wij al wat foto’s mogen ontvangen van beginnende zonnebloemen! Is uw kind
actief aan het kweken dan zien wij dat graag en kunnen we de vorderingen in de eerst volgende
nieuwsbrief delen.

Na vele jaren trouwe dienst is vandaag de kledingbak die op ons plein stond opgehaald. Deze was
geplaatst door het Leger des Heils. De kleding bracht geld op voor
het Leger des Heils en ook wij kregen daar wat van. Een hele mooie
samenwerking wat ons in de loop der jaren ook echt wat heeft
opgeleverd.
Helaas stopt het Leger des Heils met het inzamelen van kleding in
Abbenes. Jammer! De reden is dat er teveel aanbod is en het hen te
weinig oplevert. De kosten voor ophalen en verwerking zijn te hoog.
Er is nu geen inzamelingspunt meer in Abbenes, dat beseffen wij. Daarom zijn wij ook op zoek naar
een andere partij die een inzamelingsbak plaatsen wel interessant vindt.

De MR heeft plek voor nieuwe leden!
Na de zomervakantie ontstaat er een vacature in de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur is een
adviserend lid. De MR praat over allerlei zaken die met school te maken hebben, zoals de
organisatie en het beleid van de school. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Voor
informatie kunt u terecht bij een van de huidige MR leden: Hannelore Vermeere, Gerrit
Gravesteijn, Inge de Kooker en Patricia Kroon. Wie belangstelling heeft voor deze vacature kan dit
bekend maken middels een e-mail naar info@ikcdelente.nl. Bij meerdere kandidaten volgt er een
verkiezing.

Onze nieuwe meubels moeten gebeitst worden voordat zij naar buiten
kunnen. Heeft u zin om een paar uurtjes hierbij te helpen? Even lekker het
hoofd leeg te maken?
De meubels staan in een leeg lokaal en kunnen ook daar gebeitst worden.
Verf en schildermateriaal is geregeld.
Het kan wanneer het u zelf uitkomt. Heeft u tijd en zin dan horen wij het graag! Koffie en iets
lekkers wordt natuurlijk geregeld!

Wilt u als ouder uw kennis over sociale media en gamen vergroten en wilt u weten hoe u met uw
kind in gesprek kunt gaan over dit onderwerp? Tijdens het webinar In gesprek met mijn kind
over gamen en sociale media vertellen professionals van Brijder Jeugd en het CJG
Haarlemmermeer u meer over de leuke en risicovolle kanten van sociale media en gamen. U komt
te weten óf en wanneer er sprake is van een verslaving en hoe u daar als ouder mee om kunt
gaan. U krijgt concrete tips mee, ook als u zich zorgen maakt.
Wat is een Webinar?
Een webinar is een live online uitzending waaraan iedereen kan deelnemen, vanaf elke gewenste
plek via computer, laptop of tablet. Tijdens het webinar kunt u via een afgeschermde chat vragen
stellen aan de experts. Uw vragen worden zoveel mogelijk tijdens het webinar beantwoord.
Meedoen
Deelnemen is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden via de link op de website
www.brijderjeugd.nl
Of direct:
https://www.brijderjeugd.nl/webinar-in-gesprek-met-mijn-kind-over-gamen.html
Woensdag 19 juni
Van 20:00 tot 21:00 uur
Voor ouders met kinderen van 12-23 jaar

