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Beste ouders, verzorgers,
Ooit dachten we in 2015 al in het nieuwe
gebouw te beginnen maar soms is er wat
meer tijd nodig…de planning is nu dat we op
maandag 5 november in het nieuwe gebouw
beginnen! En daar zijn we heel blij mee!

het tellen van huizen, schrijfpatronen oefenen
bij het maken van de dakpannen en
samenwerken door het samen verhuizen van
de spullen uit de huishoek.
Het zou leuk zijn als de kinderen een foto van
hun huis op school kunnen laten zien.
Wilt u er tijdens het brengen van de kleuters
zorg voor dragen dat op al het eten en
drinken de naam van uw kind staat? Dit om
verwarring te voorkomen.
Nieuws uit groep 3/4
In groep 3/4 hebben we op maandag en
dinsdag een nieuwe stagiaire:

Bij het afleveren van het nieuwe meubilair in
de herfstvakantie hebben we uw hulp
trouwens nog hard nodig. Het nieuwe
meubilair moet in de juiste klassen gezet
worden en daarvoor hebben we 10 ouders
nodig. Voor de lunch op die dag wordt
gezorgd en u krijgt natuurlijk zo als eerste de
nieuwe school te zien! Op deze manier
konden we een lagere prijs afspreken en blijft
er meer geld over voor onderwijs. U krijgt hier
nog een aparte brief over.

Hallo! Mijn naam is Lysanne Steenbergen en
ik ben de nieuwe stagiaire van groep 3/4. Ik
ben 19 jaar oud en volg de opleiding tot juf op
de Hogeschool in Leiden. Momenteel zit ik in
mijn derde jaar. Het komende halfjaar kunt u
mij op maandag en dinsdag vinden in groep
3/4. Gedurende het halfjaar zal ik steeds
meer lessen geven en uiteindelijk ook hele
dagen gaan draaien. Ik hoop dat ik samen
met de kinderen, juf Soraya en juf Claudia
een gezellige en leerzame periode zal
hebben.
Nieuws uit groep 5/6

Ik wens u alvast een fijne herfstvakantie.
Namens team Leimundo,
Babette van Leeuwen
Nieuws uit groep 1/2
Komende weken werken wij aan het thema
wonen/verhuizen. Door middel van dit thema
werken we aan verschillende doelen.
Bijvoorbeeld synchroon kunnen tellen door

In groep 5/6 hebben we geleerd hoe je
woorden op alfabetische volgorde zet en
opzoekt in het woordenboek. Nu leren we
met taal hoe je iemand beschrijft en wat een
stamboom is. Tip: misschien kunt u thuis met
uw kind ook een stamboom maken. In de
Engelse lessen praten we over familie en hoe
iemand eruitziet. De leerlingen van groep 5
leren de tafels van 8 en 9 en in groep 6 zijn
de breuken geïntroduceerd. Er wordt hard

gewerkt maar gelukkig is er ook tijd om te
zingen of te tekenen.
Nieuws uit groep 7/8
In groep 7/8 is hard geoefend voor de drie
oktoberviering. Traditiegetrouw vieren we dit
op 2 oktober met de minimusical “Het beleg
en ontzet van Leiden”. De leerlingen van
groep 7 namen het toneelgedeelte voor hun
rekening en de leerlingen van groep 8 zijn het
koor.

De leerlingen van de TOP-klas hebben in de
zomervakantie het boek Ronja de
Roversdochter gelezen. Dit boek zijn we nu
aan het bespreken en de leerlingen maken
een boekverslag.
Het nieuwe boek dat we lezen is De
Reuzenperzik van Roald Dahl. Dit in het
teken van de 100e geboortedag van deze
schrijver.
Het thema waarover we lezen en spreken is
Plastic Soep en Duurzaamheid.
Breiclub

Nieuws uit de internationale schakelklas
onderbouw
Wij hebben al heel veel letters en klanken
geleerd! Dit jaar zijn we gestart met de
nieuwe methode van ‘Veilig Leren Lezen’ (die
in groep 3 al wordt gebruikt) om te kijken of
hij geschikt is voor de ISK. Tot nu toe bevalt
het goed. Komende week starten we alweer
met kern 2.

Na de herfstvakantie, dus na de verhuizing
gaat de breiclub weer van start. Vind je het
leuk om te leren breien, punniken of
borduren, dan ben je welkom op
woensdagmiddag van 14.15 tot 15.00 uur.
Kosten voor de breiclub zijn 50 cent per keer.
Je kunt je opgeven bij juf Sylvia.

Nieuws uit de internationale schakelklas
bovenbouw
Er zijn dit jaar veel nieuwe kinderen gestart.
Het is een echte internationale klas waarin nu
nog veel Engels en Spaans wordt gesproken
maar met z’n allen gaan we er tegenaan om
snel Nederlands te leren! Dat doen we met
het Jeugdjournaal, spelletjes, veel praten en
natuurlijk met de 3 Oktoberliedjes. Samen
met groep 7/8 hebben we al een paar keer
geoefend.
Nieuws uit de TOP-klas

Engelse middag
De Engelse middag was een groot succes.
Wat fijn dat een aantal ouders en mensen
van buitenaf ons wilden helpen. Er waren
deze middag vier onderdelen: Fox hunt, sing
and dance, arts and crafts en run around.
Well done everybody!

3 Oktoberviering
Leidens Ontzet zit er al weer op en dat
hebben we op school natuurlijk ook gevierd
met hutspot en een optreden. Hartelijk dank
aan alle ouders die hutspot hebben gekookt
of op een andere manier hebben geholpen!
Koptelefoons
Nog niet alle leerlingen hebben een eigen
koptelefoon. Vorig jaar is besloten dat
kinderen hier zelf voor zorgen vanwege de
hygiëne en een stukje eigen
verantwoordelijkheid. Bij veel van de software
zit geluid. Met een eigen koptelefoon kun je
geconcentreerder werken en stoor je anderen
minder als je op de computer werkt.

van de leerlingen en ouders dat zij zich
verantwoordelijk gedragen en zich aan de
schoolregels houden. Bij overtreding moeten
kinderen direct naar huis en kunnen ze
voorlopig niet spelen op het plein.
NFL weekend
Op 19, 20 en 21 oktober wordt er door de Pro
Football Hall of Fame een groot
internationaal American Football
scoutingtoernooi in Leiden georganiseerd. De
opening hiervan wordt op vrijdagavond bij
ons op Leimundo gehouden en er zijn hier
een aantal theoriesessies op zaterdag en
zondag. We krijgen ook een aantal beroemde
American Football spelers te gast en
leerlingen kunnen gratis het toernooi
bezoeken!

Agenda
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
5 november
Engelse verdiepingsklas: Star Class
Na de herfstvakantie start de Engelse Star
Class klas! Op donderdagmiddag van 13 –
15 uur gaat juf Claudia les geven in het
Engels. De bedoeling van de Engelse klas is
om kinderen meer met Engels te laten
oefenen en om hun Engels te verbeteren en
bij te houden. Net als bij de TOP-klas worden
leerlingen hiervoor geselecteerd. Voor meer
informatie kunt u terecht bij juf Claudia of
meester Patrick
Toezicht op het schoolplein
We zijn altijd blij als er kinderen spelen op het
schoolplein; sommige kinderen zijn zelfs de
hele middag op het plein. Voor 8.15 uur en
na 15.15 uur is er echter geen toezicht op het
plein. Dat betekent dat wij geen
aansprakelijkheid kunnen nemen voor wat er
op het plein gebeurt. Wij verwachten dan ook

continurooster van 8.30 – 13.30 uur
American Football weekend
American Football weekend
herfstvakantie t/m 4 november
start lessen in het nieuwe gebouw!

