
  

 
 
 

‘Alles in Abbenes’ 
Nieuwsbrief Basisonderwijs & Kinderopvang 

 
 Nummer 17, 18 mei 2017 
 

 
 

Voor op de kalender  
24 mei Verjaardagendag 
6 juni LET OP!! Extra vrije dag voor alle leerlingen (teamdag) 
10 juni                            Rommelmarkt in Abbenes 
12 juni                            Studiedag leerlingen lesvrij 
13 juni                            Sponsorloop 
18 juli                             Eindfeest (LET OP GEWIJZIGDE DATUM!!)  
  

Wie is er jarig? 
Dinand was jarig op 16 mei! Nog van harte gefeliciteerd! 

Op 24 mei wordt Indy 7 jaar! Alvast van harte gefeliciteerd!  
 

Studiedagen 
Wilt u gebruik maken van de opvang tijdens de studiedagen van 6 en 12 juni? Geef u dit dan op tijd 
door aan juf Laura of juf Dominique.  
 

Personeel 
Van 5 juni t/m 16 juni is juf Laura met vakantie. Zij zal vervangen worden door juf Dominique en 
daarbij komt er vanuit een andere vestiging versterking onze kant op!  
 

Nieuwe kinderen 
We hebben de laatste weken een aantal aanmeldingen voor in het nieuwe schooljaar mogen 
ontvangen! Heel fijn! Er stroomt een grote groep leerlingen uit in groep 8 en toch groeit de school 
iets ten opzichte van vorig jaar. Dat is super goed nieuws! 
Bij de start van het schooljaar zullen we de nieuwe kinderen aan u voorstellen.  
Mocht uw kind starten bij ons op school maar hebt u hem of haar nog niet ingeschreven dan vragen 
wij dat alsnog even te doen.  

 

Fruitdagen en overblijf 
Denkt u er even aan dat u uw kind op de maandag, woensdag en vrijdag fruit mee naar school geeft? 
Op deze dagen dus helaas geen andere tussendoortjes!  
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Zou u beker en bakjes willen voorzien van naam? Er zijn een aantal kinderen met nieuwe materialen 
die nog geen naam hebben. Zou u het zelf deze week even willen doen? Anders doet wij het met een 
watervaste stift! 

 
Verjaardagendag 
Op woensdag 24 mei vieren we met het hele kindcentrum de verjaardagen van alle teamleden bij 
Freestyle jump in Nieuw-Vennep. Dat is in de oude Vespohal. De kinderen mogen daar springen 
tussen 9.00 uur en 11.00 uur. We zoeken nog een paar ouders die ons willen helpen de kinderen te 
brengen! 
 

Toetsen 
Eind mei en begin juni worden in alle groepen weer Citotoetsen 
afgenomen. De kleuters die langer dan een halfjaar op school zitten doen 
mee met een taaltoetsje en een rekentoetsje. Aan deze toets hechten wij 
nog niet zoveel waarde. De kinderen leren meer kennis maken met een 

toets en in sommige gevallen kan het de leerkracht een signaal geven.  
De kinderen van groep 3 t/m 7 maken toetsen op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling, 
woordenschat en technisch lezen.  
De leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets gemaakt en hoeven geen toetsen meer te doen!  
 

Klusteam gaat aan de slag  
De vrijdag na hemelvaart zal een groepje ouders aan de slag gaan met het 
verbeteren van de ondergrond van onze schommel. Dit is geen vereiste 
omdat de ondergrond, zoals deze nu is, aan de normen voldoet. Het is een 
wens vanuit school en ouders omdat het in de natte periodes van het jaar 
nogal modderig wordt.  
Er zijn al wat enthousiaste ouders die vrijdag 26 mei aan de slag gaan maar 
natuurlijk is het fijn als er nog wat hulp komt. Bij voldoende hulp kan er ook 
gestart worden met een nieuw ‘Groen’ element op het schoolplein, een ‘leertuin’, 
en kunnen de vogelhuisjes en insectenhotels opgehangen worden.  
De groep start om 13.00 uur. Voor de inwendige mens wordt gezorgd! 
Aanmelden kan bij juf Adrienne.   

Alvast bedankt! 
 
Verslag van de vakantie bij de kinderopvang 

De kinderen die in de meivakantie bij de opvang zijn geweest 
hebben allerlei leuke activiteiten ondernomen. Hieronder een 
verslag van deze gezellige weken! 
 
Maandag 24 augustus 
Vandaag zijn we samen met de kinderen 
van locatie Hoofddorp naar de 
Informatie Zorgboerderij in Velsen 
geweest. Alle kinderen zijn begonnen 

met een speurtocht door een bos. Tijdens het buiten spelen liepen de 
kippen rond om ons gezelschap te houden. Er was een spinnenbos waar 
we door heen konden lopen. Aan de bomen waren muziek instrumenten 
gemaakt en met takken uit het bos konden we hier muziek mee maken. 
Ook was er een binnen gedeelte waar de kinderen heel leuk hebben 
gespeeld! 
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Dinsdag 25 augustus 
Vandaag zijn we naar Groenendaalse Speeltuin geweest! Opnieuw samen met locatie Hoofddorp. Na 
het spelen zijn we nog een rondje door de kinderboerderij gelopen. Het was mooi weer, de kinderen 
genoten lekker van een waterijsje! 
 
Woensdag 26 augustus 
Vandaag blijven we op de locatie. We hebben leuke knutselwerkjes gemaakt voor Koningsdag. 
(Kronen en windmolens)  
Donderdag 27 & vrijdag 28 augustus was de locatie gesloten 
 
Maandag 1 mei 
Een rondje langs de speeltuintjes in het dorp. Voor de rest op locatie gebleven vandaag. 

 
Dinsdag 2 mei 
Met de stint zijn we naar Annemieke’s Pluktuin in Hillegom 
gereden. Hier mochten alle kinderen een bosje tulpen plukken. 
Het was een mooie rit, de kinderen hebben genoten! 
 
Woensdag 3 mei 
We hebben mooie torens gemaakt van de Kapla en een 
autobaan en veel buiten gespeeld. 
 

Donderdag 4 mei 
Met de ‘grote’ kinderen zijn we naar de kinderboerderij geweest in Nieuw-Vennep. We hebben een 
ezel, een paard, een varken, hele grote konijnen, geiten, cavia’s en een mooie pauw gezien. Maar de 
speeltuin was eigenlijk het allerleukst! 
 
Vrijdag 5 mei locatie gesloten 
Maandag 8 mei mochten we met de onderbouw mee op schoolreisje! 
 
Dinsdag 30 mei zullen  juf Laura en juf Dominique 
samen hun verjaardag vieren!  
Beide zijn op 4 juni jarig. Natuurlijk hebben we de 
verjaardagendag voor ons hele IKC maar omdat op 
24 mei er niet zoveel kinderen zijn bij de opvang 
besteden zij op een ander moment er toch nog even 
aandacht aan! 
 

Voortgang IKC, een nieuwe naam! 
U zult zich ook vast afvragen hoe de ontwikkelingen ervoor staan met betrekking tot ons 
kindcentrum. De kinderopvanglocatie loopt goed! Het is geen grote locatie met grote groepen maar 
dat hadden we van te voren ook niet verwacht. Er is een leuk groepje kinderen dat onder begeleiding 
van juf Laura en juf Dominique veel leren en plezier hebben. We zijn heel erg blij dat we in onze 
eigen ruimte gestart zijn. Het is allereerst heel erg gezellig om meer kinderen en collega’s in de 
school te hebben maar we merken ook dat de kinderen heel vertrouwd zijn met elkaar en ontzettend 
veel leren van en met elkaar. Natuurlijk leren we elke dag verder maar daarin zijn we echt één team 

en één organisatie. Daarom zijn we ook bezig om een nieuwe naam met logo en huisstijl te 

ontwikkelen. Dit doen we in samenwerking met het college van bestuur van Meer Primair en er is 
ook een extern bureau bij betrokken. We hopen u binnenkort een passende, frisse, vrolijke naam 
voor ons IKC te mogen presenteren. Een naam die past bij ons en lekker klinkt!  
Zodra de naam bekend is wordt u NATUURLIJK uitgenodigd voor de onthulling. 
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Luizencontrole 
Alle kinderen zijn weer gecheckt op verschillende stadia van hoofdluis. Gelukkig zijn ook deze keer 
geen luizen, eitjes of neten gevonden! Wel waren er wat restanten van hardnekkige haarverf ontdekt 
in de kleuren, oranje, blauw, rood en wit ;-).  

 
 

  Vanuit de Oudervereniging 
Beste ouders, via deze weg weer even een update van onze laatste bestuursvergadering.  
We hebben weer veel besproken en een van de punten is de schommelondergrond. 
Deze zullen we met een aantal ouders van school gaan aanpassen op vrijdagmiddag 26 mei. 
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, mocht u in de gelegenheid zijn dan zijn we rond 13:00 op 
het schoolplein, als u dan wel een eigen schop mee wilt nemen.  
Vele handen maken licht werk. 
 
Tijdens de Heije herdenking hadden we dit jaar prachtig weer en tijdens het planten van de 
Heijeboom werd er door een aantal leerlingen goed meegeholpen. Meneer en mevrouw Daniels 
waren ook weer uit Duitsland overgekomen. Zij vonden het erg leuk om te zien hoe alle leerlingen 
meezongen met de liedjes van Heije en het leggen van de narcissen bij het graf. 
 
De Palmpasendienst in de kerk van Abbenes werd weer opgesierd met mooie Palmpasenstokken die 
de leerlingen met juf Liesbeth en een paar hulpouders gemaakt hadden.  
Bedankt voor uw hulp! 
 
Ook de moeders die met de voorbereidingen van de paasviering hebben geholpen weer bedankt 
voor jullie inzet. Het was weer een gezellig en vooral lekker paasontbijt!  
 
Helaas was er dit jaar geen Koningskar namens school, wie weet lukt dit volgend jaar wel weer. 
Vooral voor de leerlingen uit groep 1+2 is dit altijd erg leuk om mee te maken.   
Mocht u als ouder denken dat lijkt mij hartstikke leuk om te doen voor de kleuters, geef u dan vooral 
op in het nieuwe schooljaar.  
 
Tijdens de herdenking van 4 mei hebben Fee, Maartje en Juliette een stukje voorgelezen, goed 
gedaan hoor meiden! En namens school hebben Rosalie, Fee, Juliette & Maartje de krans bij het 
monument gelegd. Het is altijd weer een bijzonder moment om deze herdenking mee te maken met 
elkaar.  
 
Het schoolreisje is inmiddels ook al achter de rug, en ondanks dat het weer in de ochtend een beetje 
bewolkt was met hier en daar een spettertje hebben de kinderen van de onderbouw en een aantal 
kindjes van de kinderopvang het erg naar hun zin gehad. Leuk om te zien dat de kinderopvang 
inmiddels een vast onderdeel van de school is. En dat zij als zij maar even kunnen gezellig mee doen 
met alle activiteiten. 
 
Dan hebben we nog twee activiteiten te gaan voordat het schooljaar is afgelopen en dat zijn de 
sponsorloop op 13 juni en het eindfeest op 18 juli. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen al in volle 
gang.  Tot zover het laatste nieuws. 
 
Namens het bestuur van de OV  
Richelle van Hees 
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E-zine 
Alle medewerkers van Meer Primair ontvangen met regelmaat een personeelskrantje. Dat heet de E-
zine. Hier staan leuke artikelen in, mededelingen en nieuws vanuit de organisatie. Dit keer was er 
aandacht voor families waarvan er verschillende generaties op dezelfde school hebben gezeten. Bij 
ons op De Tonne zijn dat meerdere families. Uiteindelijk is de familie Kroon uitgenodigd voor een 
interview. Dit willen we graag met u delen! 
Mocht u het niet goed kunnen lezen (de letters zijn op deze manier nogal klein) dan hangt het op 
school ook op de prikborden! 
Bedankt familie Kroon voor jullie medewerking! 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 juni 


