
 

 

 

Na vele gesprekken gevoerd te hebben voor de vacature 
onderwijsassistent in combinatie met BSO hebben wij helaas 
nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden. Ook komende 
weken staan er nog gesprekken gepland. Evengoed hebben wij 
de vacature nogmaals uitgezet en dit keer ook voor alleen 
onderwijsassistent, hoewel de voorkeur nog steeds uitgaat 
naar iemand die de combi-functie wil vervullen. Wij hopen 
voor de zomervakantie een geschikte kandidaat te hebben gevonden! 
Binnen de kinderopvang zal juf Melissa niet terugkeren op de groep. Wij zijn ter vervanging van 
haar  bezig om een vaste medewerker te vinden. Tot die tijd ziet u helaas meerdere gezichten. Ook 
hier hopen wij snel iemand aan te kunnen stellen.  
Komende week zal u ook geinformeerd worden over de procedure rondom de aanstelling van een 
nieuwe directeur. Hierover ontvangt u een aparte brief.  
 

Langzamerhand druppelen er wat foto’s binnen! Deze week 
een van Robin en Lieke. Vooralsnog staan zij aan kop in de race 
voor het kweken van de grootste zonnebloem.  
Op donderdag 11 juli wordt de prijs uitgereikt. Inzendingen 
mogen tot 10 julie ingestuurd worden! 
 

Teambreed is besloten dat wij vanaf komend schooljaar onze 
leerlingen op alle dagen fruit mee moeten nemen als 
tussendoortje. Onze school heeft als speerpunt natuur en 
duurzaamheid en daar willen wij steeds meer stappen in gaan 
maken. Alle dagen fruit mee naar school, wat al heel veel 
kinderen doen, past goed bij onze visie.  
Volgend jaar dus geen koekjes meer. Wij hebben hierin dan een 
doorgaande lijn van 0-12 jaar. Het mooie is dat uw kind alle 
dagen van de schoolweek al een vast fruitmoment heeft.  

Natuurlijk zullen wij ons ook weer aanmelden voor het schoolfruitproject zodat u in de 
wintermaanden zelf alleen op de dinsdag en donderdag het fruit hoeft te verzorgen.  
 

6 juli Schoolkorfbaltoernooi 

9 juli musical en afscheid 

groep 8 

10 juli verjaardagendag en 

high tea 

11 juli afscheid juf Marian en 

juf Adrienne, continurooster 
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Dagelijks neemt al 90% van onze leerlingen 
zijn drinken in een dopper of beker mee 
naar school. Volgend jaar willen wij dat 
echt alle kinderen hier uit drinken en 
mogen pakjes niet meer. Ook niet bij de 
lunch. Daarnaast hopen wij dat de 
kinderen meer water gaan drinken en 
minder zoete drankjes. Bekers en doppers 
mogen tussendoor gevuld worden met 
water, daarvoor hebben wij het tappunt. 
Wij hopen dat u als ouder meewerkt om 
ons doel te bereiken! Voor de kinderen die 
hun dopper kwijt zijn, er staan er nog een 
paar bij de gevonden voorwerpen.  

De afgelopen 16 jaar heeft Irma Stoltenborg ons om de week op de 
vrijdagochtend ondersteund bij administratieve werkzaamheden. Dit 
jaar is dat voor het laatst! Vandaag was haar echte laatste 
vrijdagochtend op De Lente en hebben wij haar in het zonnetje gezet. 
Ook via deze weg willen wij Irma hartelijk danken voor haar inzet en 
zeker ookhaar gezelligheid. Wij zullen je missen Irma! 
Irma zal komend schooljaar vervangen worden door Marion 
Warmerdam. Zij is reeds werkzaam op een van de andere scholen van 
Meer Primair.  

Zoals u weet zijn juf Marian en juf Adrienne dit jaar voor het laatst bij 
ons op school. Juf Adrienne blijft werkzaam voor Meer Primair en is daarom voor de collega’s niet 
helemaal uit beeld en zal zeker ook nog wel eens op IKC De Lente zijn voor werkzaamheden of 
bijeenkomsten. Juf Marian gaat lekker met pensioen en genieten van haar vrije tijd samen met 
haar man.  
Beide nemen in de laatste week afscheid, u bent hierover al geinformeerd, hier nog even op een 
rijtje wat er gaat gebeuren.  
 
Woensdag 10 juli 
Deze ochtend is het ook verjaardagenochtend, dan vieren alle juffen een feestje in de klas met de 
kinderen omdat zij dit jaar weer een jaartje ouder zijn geworden. Dat feestje duurt tot 11.00 uur. 
Dan zullen de kinderen samen met de leerkrachten genieten van een ‘high lemonade’ in de patio. 
Juf Marian en juf Adrienne zullen dan afscheid nemen van alle leerlingen. Om 12.15 uur zijn alle 
kinderen uit.  
 
Donderdag 11 juli 
De laatste schooldag. Deze dag is er een continurooster. Alle kinderen lunchen op school en de 
lunch wordt door de overblijf verzorgd. De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te 



nemen.  Aansluitend, om 14.00 uur is er een receptie. Op dat moment kunnen ouders, ouders van 
oud-leerlingen, oud-leerlingen en genodigden afscheid nemen van de juffen. Dit zal zijn van 14.00 
uur tot 15.30 uur. Een hapje en een drankje staan voor u klaar! 
Na de receptie zal het team gezamenlijk het jaar afsluiten.  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan juf Romy, juf Patricia of juf Inge.  

Afgelopen week is er een extra controle geweest op hoofdluis. Omdat er daadwerkelijk, in 
meerdere groepen, hoofdluis geconstateerd is vragen wij u hierop alert te blijven om verdere 
verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Op de website van RIVM staat veel informatie over 
hoofdluis en hoe dit te behandelen is.  
Wij verzoeken u dringend om het ons te melden als uw kind hoofdluis heeft zodat wij tijdig de 
controles kunnen laten plaatsvinden.  
Volgende week worden weer alle kinderen gecontroleerd.  

Met regelmaat vragen ouders of externe betrokkenen of er iets in onze nieuwsbrief geplaatst kan 
worden. Wij maken wel een selectie maar meestal is dat geen probleem. Om onderscheid te 
maken in het nieuws vanuit het kindcentrum en het nieuws vanuit de school zal alle info van 
buiten voortaan onder dit kopje verschijnen. Zo ook het volgende: 
 

Het belang van glasvezel  
Voor gezinnen en jongeren 

Surfen op internet blijft een favoriete bezigheid in het 

hedendaagse gezin. Van het opzoeken van informatie 

en vakanties boeken tot e-mail bekijken, videobellen, gamen, thuiswerken en studeren: het kan 

allemaal online. Dat geldt ook voor televisiekijken met glasvezel : superscherp beeld.  

Steeds meer apparaten worden bovendien slim en op afstand bediend. De verwarming, verlichting 

en gordijnen bijvoorbeeld, maar ook extra veiligheidsopties zoals deurcommunicatie, valdetectie, 

brandmelders en camera’s in en om het huis. En ook het contact met de school van de kinderen en 

de huisarts vraagt om een snelle, veilige en betrouwbare verbinding. Glasvezel dus. 

Voor ouderen 

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving, is een wens van menig oudere. 

Dat kan met zorg op afstand. En dus met glasvezel. Ook de (thuis)zorg werkt steeds meer digitaal 

Er zijn nog tal van andere redenen waarom snel internet belangrijk voor u kan zijn. En dat is nu 

mogelijk, want wanneer 40% van de bewoners en ondernemers uit het de kleine dorpen en 
buurschappen van Haarlemmermeer zich vóór 15 juli 2019 inschrijft, komt er hier ook 
glasvezel.  De aansluitkosten voor glasvezel bedragen € 200,- eenmalig. 

Glasvezel zorgt ervoor dat u klaar bent voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het 
gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand.  

Laat deze kans niet voorbij gaan en schrijf u in, zodat ook Abbenes gaat profiteren van alle 
mogelijkheden van supersnel internet.  


