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Beste ouders, verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van 2019 heeft
even op zich laten wachten. Door ziekte
en andere onvoorziene omstandigheden
hebben we ons tijdelijk op het lesgeven
moeten concentreren. Inmiddels is de
bezetting met de komst van (weer) twee
vaste leerkrachten in groep 3/4 aardig
gestabiliseerd.
In de afgelopen dagen hebben we veel
ouders gesproken in het kader van de
10-minutengesprekken. De 10minutengesprekken zijn essentieel voor
de samenwerking tussen ouders en
school en wij hopen daarom ook dat
iedereen gebruik maakt van deze
mogelijk om in gesprek te komen met de
leerkracht(en) van uw kind(eren).
Op vrijdag 29 maart willen we graag iets
met u eten en drinken. Zie verderop in de
nieuwsbrief.
Voor nu een prettige voorjaarsvakantie!
Namens team Leimundo,
Babette van Leeuwen
Staking op 15 maart
Op vrijdag 15 maart is er door een aantal
vakbonden een staking uitgeroepen. Wij
onderschrijven de noodzaak van verdere
investeringen in het onderwijs om de
werkdruk te verlagen en om daarmee de
zorg voor uw kinderen te verhogen. Het

merendeel van het team gaat ook
staken. Leimundo is deze dag gesloten!
Officiële opening gebouw
Het zal u niet ontgaan zijn dat ons
gebouw officieel geopend is door de
wethouder Paul Dirkse. De Leidse pers
heeft hier ook veel aandacht aan
besteed. Lees het hier nog eens na:
https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/nieu
we-schoolgebouw-de-ley-en-leimundogeopend,
https://www.deleydenaer.nl/nieuws/alge
meen/45855/oorverdovende-openingbasisscholen-de-ley-en-leimundo,
https://sleutelstad.nl/2019/01/09/tromger
offel-bij-de-opening-van-nieuwschoolgebouw-voor-de-ley-en-leimundo,
Schoolschrijfster Selma Noort
Kinderboekenschrijfster Selma Noort is
inmiddels al een paar keer op maandag
in de groepen geweest. Wij leren erg
veel van haar en de kinderen verheugen
zich elke keer weer op haar bezoek.
Selma heeft ook een workshop voor de
leerkrachten gegeven en zal ook een
sessie voor de ouders geven.
Nieuws uit groep 1/2
Tot aan de voorjaarsvakantie hebben we
gewerkt over kunst. We praten met
elkaar over wat vind je mooi en wat niet
en waarom. De kinderen leren zo hun
mening onder woorden brengen.
Tegelijkertijd leren we de
gespreksregels. Luisteren naar elkaar,
niet door elkaar spreken en reageren op

elkaar bijvoorbeeld door middel van
vragen.
Verder hebben we veel aandacht aan
vormen en kleuren besteed. Wist u dat
geel, rood en blauw de primaire kleuren
zijn? Deze kleuren kun je niet zelf
mengen. Groen, oranje en paars zijn de
secundaire kleuren. Deze kun je weer
wel mengen. Vraagt u uw kind ernaar?
Verder is het soms nog steeds koud
buiten. Ook als het koud is spelen wij in
principe 2x buiten. Wilt u uw kind wanten
of handschoenen meegeven? Zo kunnen
we allemaal van het weer genieten!
Nieuws uit groep 3/4
In december hebben we natuurlijk
Sinterklaas op bezoek gehad, dat was
reuze spannend.
We hebben ook een kerstliedje geoefend
voor de Kerstviering. Het ging over de
kerstboom. En een leerling was zelf ook
de kerstboom, waaraan versiering werd
gehangen .
Alle ouders hadden heerlijk gekookt voor
het kerstdiner, wat hebben we gesmuld.
Inmiddels heeft groep 3 bijna alle letters
geleerd. Zij oefenen natuurlijk steeds met
lezen.
Doet u dit thuis ook? Wij kunnen verschil
zien als de kinderen thuis ook oefenen.
Groep 4 is bezig met een verhaal
schrijven in het kader van de
schoolschrijver. Dit gaat over het hebben
van een huisdier. De verhalen worden
erg mooi!
Nieuws uit groep 5/6
De maand december was een echte
feestmaand! Met sinterklaas hebben de
kinderen hun creativiteit laten zien met
prachtige surprises en voor de paarse
vrijdag hebben wij een hele mooie poster
gemaakt met als thema: ‘iedereen is
anders, iedereen is mooi’ en hebben
daarmee twee heerlijke taarten
gewonnen. Ook met kerst lieten de
kinderen hun talenten zien in het

toneelstukje. We hebben met elkaar een
gezellig kerstdiner gehad; alle ouders
bedankt voor het heerlijke eten!

Nieuws uit groep 7/8
Op vrijdag 18 januari is er een proefles
voor Greenpeace gegeven.
Greepeace ontwikkelt lessen voor het
basisonderwijs en vraagt met regelmaat
of we deze willen uitproberen. De
bedenkers van de lessen wonen de
lessen bij en kijken of er
veranderingen/verbeteringen moeten
worden aangebracht. Ook vragen zij
leerkracht en leerlingen naar hun
ervaringen met de les.
De gegeven les ging over het gebruik
van vlees en zuivel en de gevolgen
daarvan voor ons klimaat.
Nieuws uit de internationale
schakelklas onderbouw
De maand december was geweldig!
Samen met de kleuters een
kerstworkshop doen met dans, koekjes
bakken en kerstkaarten maken. En de
koekjes waren ook nog lekker. Het was
bijna niet doorgegaan omdat de oven
niet aan wilde maar door een trucje en
een lenigheidmanoeuvre is het toch nog
gelukt.
En dan het schaatsen even
verderop...daar staat de foto van de
bovenbouw en ons. De meiden vonden
het lastig, maar bijna alle jongens
konden schaatsen na dat uurtje. Het was
leuk en goed voor ons.

Ons optreden was een groot succes de
meisjes dansten op de maat en bijna
tegelijk.
Het eetfeest met een diner voor alle
kinderen en de juffen mmmmmm!
Heerlijke spaghetti en Syrische rijst.
Kleine ingepakte lekkernijen in bladeren,
verrassende enorme toetjes en veel
(teveel) koekjes. Natuurlijk ook gezonde
dingen, het was echt reuze gezellig en
de kinderen zagen er prachtig uit.
Nu zijn we weer hard aan het werk. Eind
van deze maand moeten de toetsen
gedaan worden. We hopen alle kinderen
nu naar het niveau te krijgen waarop ze
straks moeten instromen bij de
Nederlandse klassen.

een verslag gemaakt en met elkaar over
gediscussieerd.
Het boek dat zij nu lezen is
Griezelbeelden. Een heel ander soort
boek, met daarin een link naar Australië
en de Aboriginals waarover meer wordt
geleerd de komende weken.

Nieuws uit de internationale
schakelklas bovenbouw
Samen met de ISK onderbouw zijn we
gaan schaatsen op de ijsbaan in het
centrum van Leiden. Een aantal kinderen
had nog nooit geschaatst maar durfden
het toch aan. Stoer! Hartelijk dank aan
alle hulpouders voor het meefietsen en
meerijden. Ook was het leuk dat er een
aantal ouders was komen kijken.

Nieuws uit de Star Class
In december hebben we gewerkt aan het
project over landen. We zijn
verschillende werkvormen aan het
uitproberen, om te kijken welke het beste
werken. We hebben geoefend in het
maken van een samenvatting over het
leven in Japan.
Verder hebben we met zijn allen een
Engels kerstlied gekozen om te zingen
op de kerstuitvoering: Jingle Bell Rock.
De kinderen hebben het supergoed
uitgevoerd!

Nieuws uit de TOP-klas
Op 12 december zijn de Toppertjes naar
het RIjksmuseum van Oudheden
geweest. Ze hebben daar de
tentoonstelling “Goden van Egypte
bezocht”. Er was een rondleiding met wat
kleine opdrachten.
De leerlingen hebben het boek Oorlog en
Vriendschap gelezen. Hiervan hebben ze

Breiclub
De breiclub is weer gestart. Er is nog
plek voor kinderen die willen (leren)
breien. Ook ouders zijn welkom.
Het breien is op woensdagmiddag van
14.15 tot 15.00 uur. De kosten zijn 50
cent per keer.Hiervoor krijgen de
deelnemer thee/limonade en wat lekkers
en de materialen die zij nodig hebben
voor het breien.
Tot ziens?!

Ouderborrel 29 maart 2019

Damtoernooi

Op vrijdag 29 maart organiseren we de
eerste ouderborrel: een ontmoeting met
andere ouders en het team waarbij het
niet perse over de kinderen hoeft te
gaan. We kunnen elkaar dan met een
hapje en een drankje op een andere
manier leren kennen. Dit idee is
geopperd in de ouderbijeenkomst en we
vonden het een enorm goed idee. Zijn er
ook ouders die wat kleine hapjes zouden
kunnen maken?
Sporten

Op woensdagmiddag 6 februari werd het
Leids damtoernooi gehouden. Er waren
twee Leimundoteams.
Team 2 (Ali, Omar, Sanae en Trinah) is
op de derde plaats geëindigd en Team 1
(Amer, Amine, Anneleen en Ismael) is
tweede geworden.
De teams die bij het toernooi op de
eerste en twee plaatst zijn geëindigd
mogen door naar de provinciale
wedstrijd. Deze wedstrijd wordt
gehouden op zaterdag 16 maart in
Gouda.
We gaan kijken of er voldoende ouders
en leerkrachten meekunnen. We hopen
dat het lukt.
We feliciteren beide teams met het
behalen van een beker. De eerste
"Leimundo-bekers” zijn binnen!!!

Lijkt het je leuk om een andere te sport te
leren of om te kijken of je een andere
sport leuk vind? Via de gemeente kan
dat en het kost ook niet zo veel…kijk hier
voor meer informatie:
https://www.schoolsportcommissieleiden.nl
/leiden/schoolsportcommissie/overzichtaanbod?mode=list

Fietsen parkeren
Wilt u uw fiets in de fietsenstalling
parkeren als u uw kind(eren) naar school
brengt. De doorgang bij het hek moet vrij
blijven namelijk. Bedankt voor uw
medewerking.

Agenda
25 februari 2019
4 maart 2019
15 maart 2019
18 maart 2019
21 maart 2019
3 april 2019
10 april 2019
12 april 2019
16 april 2019
17 april 2019
17 april 2019
18 april 2019
19 april 2019

Voorjaarsvakantie
Weer naar school
Stakingsdag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Holifeest
Rapport 2
Studiedag Internationale Schakelklassen, alle ISK-leerlingen vrij
Koningsspelen
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Geen TOP-klas
Eindcito groep 8
Paasviering

Heppie! Kinderen en emoties!

Jeugdsportfonds

Workshop ‘Heppie! kinderen en emoties’
voor ouders met kinderen tussen de 4-10 jaar
op 19 februari a.s. (19.30-21.45 uur) in CJG
Leiden.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur
(muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar
heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!

Emoties horen bij ons als mens. Ze zorgen
ervoor dat we onze grenzen kunnen ervaren
en aangeven. Ze zorgen ervoor dat we
gebeurtenissen kunnen verwerken. Daarom is
het belangrijk dat we kinderen leren om
emoties voor hen te laten werken in plaats
van tegen hen. Ouders krijgen handvatten om
ruimte te geven aan emoties en grenzen aan
gedrag.
De workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten en
kost € 15,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende
gemeenten).
Aanmelden kan via
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_
id=221&cur_id=2749&ForcePreview=cursus

Wat betaalt dit fonds?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de
contributie en eventuele kleding en/of
attributen die nodig zijn.
Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat
kan alleen gedaan worden door intermediairs.
Een intermediair is een tussenpersoon die
professioneel betrokken is bij de opvoeding en
verzorging van het kind. Denk hierbij aan een
leerkracht (basis- en middelbare school),
jeugdhulpverlener,
schuldhulpverlener,
sportbuurtcoach,
huisarts
of
een
maatschappelijk werker. Voor onze wijk kunt
u zich wenden tot Stefan Gilbert van Thuis
Op Straat. Hij kan voor uw zoon/dochter de
aanvraag indienen.
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland staan alle spelregels en een overzicht
met intermediairs.

