Augustus 2018

NR 1

Beste ouders, verzorgers,

Nieuwe collega’s

De zomervakantie zit erop. Ik hoop dat u vol
nieuwe herinneringen en energie weer in
Leiden bent aangekomen en dat u klaar bent
voor het nieuwe schooljaar.

We zijn heel blij met onze nieuwe collega’s:
Liesbeth van Amsterdam, Helen Berendsen
en Claudia Schulte. Met hun komst hebben
we drie collega’s erbij met unieke
capaciteiten en zijn wij weer op volle sterkte!
Zij stellen zich in deze nieuwsbrief kort aan u
voor.

Wij hebben de afgelopen dagen hard aan de
voorbereidingen gewerkt en zijn er ook
helemaal klaar voor. Het wordt (weer) een
spannend en interessant jaar: onze nieuwe
naam, een staking, een nieuw gebouw, een
geweldig openingsfeest, lesgeven in het
Engels, een nieuwe impuls aan een
ouderraad en ondertussen ons vertrouwde
gedegen taal- en rekenonderwijs. En als klap
op de vuurpijl gaan we onderdak bieden aan
een groep Europese American Football
talenten.
Ik wens u een mooi jaar!
Namens Team Leimundo,
Babette van Leeuwen
Staking primair onderwijs 12 september
2018
Vorige schooljaar is er een landelijke staking
van alle basisscholen geweest en die staking
is gevolgd door een stakingsestafette van
provincie naar provincie. Op woensdag 12
september is het de beurt aan de provincies
Zeeland en Zuid-Holland. Meer informatie
vindt u hier: https://www.pofront.nl/.
Ook Leimundo staakt en de school is die dag
dus gesloten.

Introductie Helen Berendsen
Ik ben Helen Berendsen en kom op
Leimundo werken als intern begeleider. Daar
heb ik heel veel zin in!
Op verschillende basisscholen heb ik mijn
onderwijservaring opgedaan als leerkracht in
Den Haag en Leiden (Merenwijkschool) en
als adjunct-directeur van een grote school in
Leiden (de Lorentzschool).
Ik ben getrouwd en heb 2 studerende zonen
die niet meer thuis wonen. Gelukkig woon ik
ook in Leiden, dus hoef niet van ver te
komen.
Wat ik heel leuk vind, is dat de Leimundo
leerlingen heeft die uit verschillende landen
vanuit de hele wereld komen. We kunnen
dan veel met en van elkaar leren. De culturen
en gebruiken van andere landen vind ik heel
interessant.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en
donderdag. U bent altijd welkom om kennis
met mij te maken.

Introductie Claudia Schulte
Ik ben Claudia Schulte. Ik ben getrouwd en
heb 2 grote kinderen van 22 en 18 jaar.
Ik werk sinds dit schooljaar op Leimundo.
Op dinsdag geef ik les in groep 3-4 en op
woensdag en donderdag geef ik Engelse les
aan alle leerlingen van de school.
Ik heb Engels gestudeerd. Toen ik daarmee
klaar was heb ik 1 jaar in Engeland en 2 jaar
in de Verenigde Staten gewoond. Daar
werkte ik in de reiswereld.
Toen ik terugkwam naar Nederland heb ik de
Pabo gevolgd om leerkracht te worden.
Dat heb ik 14 jaar met veel plezier op de
Merenwijkschool en de Viersprong in Leiden
gedaan. Daar gaf ik Engels aan groep 8.
Ik vind het heel leuk om nu hier op school
aan alle leerlingen Engels te kunnen geven.
Ik wens alle leerlingen, ouders en collega’s
van Leimundo een fijn schooljaar toe.

bezoeken maar daarover later meer. Meer
informatie staat hier:
https://www.profootballhofacademy.com/2018
/07/31/the-academy-is-going-global/ en hier
https://www.leidschdagblad.nl/sportregionaal/lightning-leiden-ontvangtamerikaanse-grootheden
We hebben een nieuwe naam: Leimundo
Op de eerste dag van dit nieuwe schooljaar
hebben we in het bijzijn van alle kinderen,
veel ouders, medewerkers en relaties van de
school onze nieuwe naam onthuld: voortaan
heten we Leimundo! Supertrots zijn we op
deze unieke, inspirerende en krachtige naam.
Mundo betekent wereld en weerspiegelt het
internationale karakter van onze school en
Lei is een verwijzing naar de stad Leiden.

Introductie Liesbeth Bakhaev
Ik ben Liesbeth Bakhaev, de nieuwe
leerkracht van groep 5/6. Ik vind het erg leuk
om voor zo’n internationale klas te staan bij
wereldschool Leimundo. Samen met mijn
man en drie kinderen heb ik in Oekraïne,
Centraal Azië en Engeland gewoond. Ik houd
van dansen en zingen. In mijn vrije tijd lees
en bak ik graag. Ik geloof dat het een leuk
schooljaar gaat worden!
American Football
Op 19, 20 en 21 oktober wordt er een enorm
groot American Football evenement in Leiden
gehouden. De Amerikaanse American
Football bond (NFL) organiseert dan een
scoutingsweekend voor spelers uit
Nederland, Europa en zelfs de hele wereld.
De spelers worden begeleid door beroemde
American Football spelers en coaches zoals
Rod Woodson, Chuck Bresnahan en Chick
Harris. Op Leimundo wordt instructie aan alle
spelers gegeven. We zijn heel trots dat wij
partner zijn van Lightning Leiden en de Pro
Football Hall of Fame Academy/NFL.
Leerlingen mogen het evenement ook gratis

Het was een feestelijke happening met onder
meer de trommels van Ngomayantare
Africultures VZW uit Burundi o.l.v. Joseph, de
vader van Queen, een cadeautje voor de
kinderen en volwassenen, met uiteraard het
nieuwe logo en een lekker ijsje voor
iedereen.
De nieuwe naam is de start van een nieuwe
fase voor onze school. In het najaar
betrekken we een nieuw schoolgebouw aan
de Hoflaan, wat ons de mogelijkheid geeft
vernieuwingen door te voeren, nieuwe
verbindingen te leggen en plannen en
ambities tot ontplooiing te brengen.

Speerpunt daarbij is o.a. internationaliseren
door samen te werken met buitenlandse
scholen en onderwijs in het Engels aan te
bieden.
Engelse middag
Op donderdag 27 september organiseren we
weer onze Engels middag en zoeken we een
aantal Engelssprekende ouders! Wie kan ons
helpen? Neem contact op met de commissie
bestaand uit Sylvia Frankhuizen, Claudia
Schulte en Patrick Geirnaert.
Oproep ouderraad
Vanuit de internationale schakelklassen
hebben een aantal ouders aangegeven dat
zij ons op verschillende manieren kunnen en
willen ondersteunen. Zij hebben zich
aangemeld om mede een ouderraad te
vormen. De ouderraad is een commissie van
ouders en enkele leerkrachten om de school
te ondersteunen. We zijn op zoek naar nog
een aantal ouders....heeft u interesse?
Neem dan contact op met onze
oudercoördinator Soraya de la Rie.

Agenda
5 september 2018
10 september 2018

E-mailadressen

11 september 2018

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief. Vanaf
volgende maand versturen wij de
nieuwsbrief per e-mail. Het is daarom
belangrijk dat wij uw e-mailadres hebben.
Wilt u dat invullen op het informatieformulier
dat u binnenkort krijgt. Alvast bedankt!

11 september 2018

Verhuizing
De verhuizing komt eraan! Op maandag 5
november 2018 hopen we te starten in het
nieuwe gebouw. In de herfstvakantie zijn we
hard aan het werk met inrichten en we
zoeken een aantal ouders die ons kunnen
helpen! Met name op woensdag 24 oktober.
Kunt u helpen? Neem dan contact op met
Patrick Geirnaert of Babette van Leeuwen.

12 september 2018
13 september 2018
13 september 2018
19 september 2018
27 september 2018

Geen TOP-klas
15.15 uur Informatiemiddag
groep 5/6
8.30 uur Informatiemiddag
groep 1/2
15.15 uur Informatiemiddag
groep 7/8
School gesloten i.v.m.
staking basisonderwijs
15.00 uur Informatiemiddag
groep 3
15.30 uur Informatiemiddag
groep 4
19.00 uur Informatieavond
ISK
Engelse middag

