
 

                                                                                                                          

Volgens de planning wordt er nog steeds in de zomervakantie 
gestart met het in orde maken van de leegstand zodat wij deze 
na de vakantie in gebruik kunnen nemen.  
De domeinnaam www.ikcdelente.nl is actief! Deze verwijst nog 
naar de oude website. Mede in het kader van de 
privacywetgeving wordt op bestuurlijk niveau een nieuwe 
website ontwikkeld voor ons IKC. Deze zal volledig aan de nieuwe 
eisen van de wetgeving voldoen.  
Alle ‘tonne-emailadressen’ komen na de zomervakantie te 
vervallen. Tot die tijd wordt alles doorgestuurd. De nieuwe e-
mailadressen zijn ook in gebruik genomen.  

De vragenlijsten zijn ingeleverd. In totaal hebben wij een respons van 77%. Zodra de resultaten binnen zijn zullen 
wij die ook via de nieuwsbrief met u delen.  Hartelijk dank aan alle ouders die de peiling voor ons hebben ingevuld.  

 

Wie komt meezingen in het kinderkoor voor de tentviering???  
 
Op zondagmorgen 24 juni zal er om 11.00 uur een feestelijke 
tentviering zijn in Nieuw Vennep als afsluiting van de feestweek. We 
willen graag met één groot kinderkoor (uit alle deelnemende kerken) 
hier aan meewerken. Dus hou je van zingen? Geef je dan snel op voor 
het kinderkoor dat vier donderdagavonden (31 mei, 7, 14 en 21 juni) 
zal oefenen van 18.30 – 19.30 uur in De Rank.  
Ik hoop dat veel kinderen zullen meedoen, zodat we er met elkaar een 

fantastische viering van kunnen maken. 
Hartelijke groeten, 
Ds. Conny Berbée (0252-545108) 
Abbenes 
connyberbee@hetnet.nl 
 

 

     

 

23 mei  controle hoofdluis 

 

4 juni  schoolreisje 

 

12 juni  sponsorloop 

 

16 juni  korfbaltoernooi 

 

25 juni  studiedag 

 

27 juni OR en MR 

vergadering 
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Hierbij alvast het overzicht van de schoolvakanties voor het komende schooljaar.  

Herfstvakantie   zaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018 
 Kerstvakantie   zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019 
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019  
 Goede vrijdag  vrijdag 19-04-2019 
 Pasen    zaterdag 20-04-2019 t/m maandag 22-04-2019 
 Koningsdag   zaterdag 27-04-2019 
 Meivakantie   vrijdag 19-04-2019 t/m zondag 05-05-2019  
 Hemelvaart   donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019  
 Pinksteren   zaterdag 09-06-2019 t/m maandag 10-06-2019  
 Zomervakantie   zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019 

In het kader van onze streven naar een steeds groenere school zijn Monique van der Veer en Adriaan… 
met hulp van de kinderen een insectenhotel gaan bouwen voor onze school. Het was een flinke klus en 
zij hebben er veel tijd en energie in gestoken. Maar wat is het resultaat PRACHTIG!!!!. Het hotel heeft 
een mooie plek in de patio gekregen. Het tweede hotel is gedoneerd aan de voetbalvereniging.  
Adriaan en Monique hartelijk dank voor dit initiatief! 

 
Beide insecthotels zijn gesponsord door Huurdersvereniging Heije! Ook dank aan 

deze vereniging! 

 

  

Er zijn nog steeds kandidaten in de race voor een mooie natuurprijs! 
Afgelopen periode hebben we een mooie foto mogen ontvangen van de 
zonnebloemen van Guusje en Xander. Voor zover bekend zijn dat de 
grootste op dit moment! 
 
De wedstrijd loopt door tot aan het eindfeest, het Lentefeest! 
Dan zullen wij de prijzen voor de beste kwekers uitreiken.  
 

 

 



De hal van de school is toe aan een kleine opfrisbeurt. Inmiddels is het bijna 8 jaar na de renovatie van 
de school en vinden wij dat er hier en daar wel een likje verf op de muren kan. Daarnaast hebben een 
leuk idee om de hal mee te ‘pimpen’. Passend bij ons concept en de naam van de school! 
 
Hieronder een impressie van de ideëen: 

 
 
 

- Hulp bij het verven van de wanden op vrijdag 25 mei. 
- Hulp bij opvangen en bevestigen van plankjes / lijsten etc.  
- Houten kistjes voor decoratie 
- Pallets als afscheiding / bloembak  
- Boomstronkjes om op te zitten.  
- Vijf planken van bomen, liefst met boomschors. 
Voor meer info graag even bij Adrienne langslopen, even bellen naar school of een mailtje sturen naar 
avanbeinum@ikcdelente.nl 
 
Alvast bedankt voor het meedenken en/of meehelpen.  
 

Wij hopen dat we er vrijdag met zijn 
allen tegen aan kunnen gaan! 
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