
   
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 mei 2020 jaargang 3, nummer 16 
 

Belangrijke data: 

• 11 mei of 12 mei weer naar school, aangepaste schooltijden van 8.30-

14.00 uur, lunch mee! 

• Vanaf 1 juni waarschijnlijk aanpassing van de regelgeving 

• Studiedag 2 juni vervalt 

 

Gedeeltelijke opening van de school 

Het is bijna zover: a.s. maandag gaat de school weer open.  
Maandag verwachten wij de helft van de leerlingen, dinsdag de andere helft. 

 

De leerlingen van de school zijn in twee groepen ingedeeld. De ene groep komt op maandag en 

donderdag naar school. De andere groep op dinsdag en vrijdag. Op niet-school-dagen werken de 

leerlingen thuis en gedeeltelijk volgen ze de lessen in de klas via hun Chromebook. Wanneer u een 

Chromebook geleend hebt van school dan houdt u deze thuis tot in ieder geval dinsdag 2 juni. 

Hiermee komt dus gedeeltelijk een eind aan het thuis werken van de leerlingen. Dit geeft u als 

ouders wat ruimte om uw eigen werk weer op te pakken. 

Als u in een vitaal beroep werkt en op de dagen dat u kind niet naar school kan gaan in de knoop 

komt met opvang, neemt u dan contact op met de leerkracht of de directie.  

 

Voor de leerlingen is het fijn om weer klasgenoten te zien, samen plezier te 

kunnen hebben en weer gewoon les te krijgen van de meester of juf.  

Ook de leerkrachten verheugen zich erop! 
 

Wat betreft de veiligheid van het schoolgaan houden we ons aan de regelgeving van het RIVM. 

Bijgevoegd vindt u het protocol. Hierin staan ook de verschillende ingangen waar de leerlingen 

afgezet kunnen worden. Groep 1,2,3 bij de Bijentuin, achterkant van de school; groep 4,5 

hoofdingang; groep 6,7,8 ingang naast de fietsenrekken! 

 

De leerkrachten hebben de school al ingericht volgens de richtlijnen en het is daarom belangrijk 

om uw kind(eren) bij de juiste ingang af te zetten en weer op te halen. Let u bij deze momenten op 
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uw eigen veiligheid, dus 1,5 meter afstand van andere volwassenen! Er mogen geen ouders op het 

plein komen! 

 

Van de Medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 
  
Namens de MR-oudergeleding wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen. 
  
Meerdere jaren ben ik onderdeel geweest van de MR (Medezeggenschapsraad) van IKC de 

Lente in de oudergeleding. Aan het einde van dit schooljaar ga ik, Gerrit Gravesteijn, mijn 

functie als MR lid neerleggen. 
De reden dat ik hiermee stop is omdat mij dochter in het laatste schooljaar (groep 8) zit. 

Omdat zij de stap maakt naar het middelbaar onderwijs, en dus vertrekt bij IKC de Lente, kan 

en mag ik volgens de statuten geen deel meer uitmaken van de MR. 
  
Ik heb deze rol met veel plezier vervuld en in de afgelopen jaren leuke en spannende 

uitdagingen meegemaakt. In de functie als MR lid/oudergeleding heb je invloed en 

medezeggenschap in processen. Je hebt de ruimte om mee te denken over de voortgang van 

school. We zijn ook dit seizoen weer enthousiast van start gegaan om met name een 

duurzaam IKC de Lente plan te ontwikkelen. 
  
Maar ook de dagelijkse dingen waar de school tegen aanloopt, vragen van ouders zetten we op 

de MR-agenda en maken we tijdens het MR-overleg bespreekbaar. Het resultaat van deze 

overleggen kunnen we dan zo snel mogelijk weer terugkoppelen aan de ouders. Ik mag en kan 

nogmaals zeggen dat ik een zeer leuke, informatieve en leerzame tijd achter de rug heb. Er is 

veel gebeurd in de afgelopen jaren. 
Soms best wel eens zwaar, maar volgens ons zijn er nog steeds de juiste beslissingen 

genomen. Mijn keuze om deel te nemen in de oudergeleding was vanaf het begin om iets bij te 

kunnen dragen voor de school, ouders en kinderen. 
  
Als ik na het einde van het jaar vertrek ontstaat er ruimte voor ouders om deel te nemen in de 

MR-oudergeleding. De oudergeleding bestaat op dit moment uit mijzelf en Hans van Hees (MR-

voorzitter). 
Wie neemt het stokje van mij over? 
  
Heeft u zelf interesse? Weet u iemand die als ouder invulling hier aan kan geven? Laat het ons 

weten! 
Ook als u naar aanleiding van deze oproep vragen hebt of u wilt meer informatie hebben. 

Neem gerust contact met Hans en/of mij op. 
  
Met vriendelijke groet, 
Gerrit Gravesteijn 
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