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Beste ouders, verzorgers,
Het grote nieuws van de afgelopen weken is
natuurlijk de verhuizing naar het nieuwe
gebouw! Ik hoop dat iedereen al de
gelegenheid heeft gehad om onze geweldige
nieuwe school te bekijken maar mocht u dat
nog niet gedaan hebben dan is de officiële
opening van het gebouw op dinsdag 8 januari
misschien een goede optie. Dan wordt
namelijk het gebouw feestelijk geopend.
Meer informatie daarover volgt.
We zijn enorm blij dat we de stap hebben
gezet, ook al is nog niet alles klaar. Voor het
onderwijs hebben we er natuurlijk voor
gezorgd dat alles werkt zoals het hoort maar
u heeft wellicht gezien we bijvoorbeeld nog
geen ingerichte keuken hebben…zo zijn er
nog wel een aantal dingen maar die worden
in de komende tijd opgelost.

Ook de kinderen zijn erg blij met de school
horen we…ze kunnen nu bijvoorbeeld lekker
op de bank lezen, buiten de klas werken en
de kleuters hebben nieuw materiaal in de
speelzaal. Hoe leuk kan leren zijn?!
Ik hoop dat u ook van de nieuwe school gaat
genieten en ik wens u alvast fijne feestdagen
en een goed eind van het jaar.
Namens team Leimundo,
Babette van Leeuwen
Sinterklaas
Op woensdag 5 december heeft Sinterklaas
en zijn Pieten ons weer bezocht. Erg
spannend want voor het eerst werd Sint
opgewacht door 2 scholen! Na een geweldige
ontvangst heeft Sinterklaas alle klassen
bezocht. Groep 7/8 en 5/6 hebben ook nog
surprises voor elkaar gemaakt. Natuurlijk met
een gedicht! Voor zover bekend zijn er geen
stoute kinderen meegenomen naar Spanje.

De voorleeswedstrijd
Maandagavond 19 november is de jaarlijkse
voorleeswedstrijd gehouden. Uit de groepen
4 t/m 8 deden 9 leerlingen mee. De jury werd
gevormd door juf Agnes (oudmuziekleerkracht) Fleur Borst (Bruna), Malika
(oud-leerling en winnares 2017) en Selma
Noort (kinderboekenschrijfster).
De winnares van de groepen 4-5-6 is Romy,
de winnares van 7-8 is Sipel.
Gefeliciteerd dames!
Sipel zal Leimundo vertegenwoordigen bij de
volgende ronde van Leidse scholen en zij zal
volgend jaar in de jury zitten.

Dit is één van de nieuwe apparaten in de
speelzaal. Het is een combiframe waar je
enorm veel verschillende dingen mee kunt
doen.
Nieuws uit groep 3/4

Nieuws uit groep 1/2
Deze weken werken we over winkels .Op het
leerplein konden we spelen in de fruitwinkel.
In de Sinterklaastijd verandert de winkel in
een speelgoedwinkel en met de kerst wordt
het een winkel voor kerstattributen. De
kinderen (van verschillende klassen) kunnen
hier heerlijk spelen. Ondertussen leren ze zo
een heleboel over fruit, geld en tellen, wegen
en de begrippen meer en minder, zwaar en
licht de namen van geld: biljet en munt. En de
kinderen leren meten door middel van het
inpakken van cadeautjes is het papier te
groot, te klein te smal of te breed?
We zijn heel blij dat we op het leerplein zo`n
mooi speelhuis hebben gekregen om spelend
te kunnen leren!

Wij zijn heel blij met ons lichte, ruime lokaal
in het nieuwe schoolgebouw. Onze leerlingen
mogen ook regelmatig werken of spelen op
het leerplein.
De leerlingen van groep 3 kennen inmiddels
al 21 letters! Hiermee kunnen zij al echt korte
verhaaltjes lezen.
Groep 4 is nu begonnen aan sommen tot
100! Als u thuis wilt oefenen, vraagt u dan
even om het Rekentuin wachtwoord.
Voor allebei de groepen is het heel belangrijk
en fijn als u thuis met de kinderen oefent met
lezen. Elke dag 10 minuutjes maakt al veel
verschil, merken wij.
Over lezen gesproken: 2 van onze leerlingen
hebben meegedaan aan de jaarlijkse
Voorleeswedstrijd. Dit waren van onze groep
Obadah en Benyamin. Ze hebben het heel
goed gedaan!

Denkt u er alstublieft aan dat de kinderen op
maandag en donderdag gym hebben. Zij
hebben dan een schoon t-shirt, een
gymbroek en gymschoenen (met klittenband)
nodig. Laat u kind op deze dagen a.u.b. geen
ingewikkelde kleren aantrekken.
Nieuws uit groep 5/6
Ook in 5/6 zijn we erg blij met ons mooie,
nieuwe lokaal. Op het leerplein kunnen de
kinderen in groepjes werken of even rustig
lezen. Zo leren de kinderen steeds meer
zelfstandig te werken.
We zijn na de herfstvakantie eindelijk
begonnen met biologie en aardrijkskunde.
Met aardrijkskunde kijken we naar
verschillende landschappen in Nederland, en
hoe het er uit ziet op de kaart. Bij biologie
leren we over noten en zaden.

Nieuws uit de internationale schakelklas
onderbouw
Deze week zijn we natuurlijk gestart met het
thema Sinterklaas. Voor veel kinderen is dit
iets nieuws. Daarom hebben we vorige week
al naar de film “Het paard van Sinterklaas.”
gekeken. Deze film gaat over een Chinees
meisje dat in Nederland komt wonen. Haar
ouders begrijpen niks van het
Sinterklaasfeest. Deze week hadden wij ook
een stagiaire in de klas. Hij heet Gökdeniz en
zit op het Vlietland college. Hij komt kijken of
hij het werken met kinderen leuk vindt. Wij
denken van wel. Hij heeft heel goed
geholpen.
Nieuws uit de internationale schakelklas
bovenbouw

We zijn druk bezig geweest met het maken
van surprises, sommige kinderen hebben dit
voor de eerste keer gedaan. Met sint hebben
we heel veel mooie surprises uitgepakt.

In de ISK bovenbouw wordt veel gelezen en
gepraat. Soms nog wat Spaans en Thai erbij
maar ook steeds meer Nederlands. Dat is
toch uiteindelijk de bedoeling. Sinds
afgelopen maandag zijn er twee leerlingen
bijgekomen: Nicolaï en Sherzad. Welkom!

Nieuws uit groep 7/8

Nieuws uit de TOP-klas

Op dit ogenblik zijn we in de klas hard bezig
met allerlei vakken: taal, begrijpend lezen,
rekenen, biologie, aardrijkskunde,
geschiedenis, enz. Met geschiedenis
behandelen we nu de Eerste Wereldoorlog.
Veel leerlingen volgen deze lessen met veel
belangstelling, al zijn sommige verhalen,
foto’s en filmbeelden ook wel heftig. Na de
kerstvakantie beginnen we met de zeer
uitgebreide lescyclus over de Tweede
Wereldoorlog en dus ook over de
Jodenvervolging en meer in het bijzonder
over Anne Frank. Op 5 maart gaan we zelfs
naar het Anne Frankhuis in Amsterdam. We
gaan met de trein, krijgen een les en
natuurlijk lopen we door het zogenaamde
Achterhuis. Verschillende leerlingen van
groep 8 gaan in deze periode ook het
dagboek van Anne Frank lezen. Ze krijgen
hier een gesprek over en aan het eind een
beoordeling.

We hebben het thema Roald Dahl afgesloten.
De leerlingen hebben het boek “De
Reuzenperzik” gelezen en besproken. Ook
hebben zij andere boeken van deze
bijzondere schrijver gelezen en zich verdiept
in zijn leven.
Het boek dat zij nu gezamenlijk lezen is
“Oorlog en vriendschap”.
Het nieuwe thema is het oude Egypte. Op 12
december zullen de Toppertjes een bezoek
brengen aan de tentoonstelling Goden van
Egypte in het Museum van Oudheden.
Nieuws uit de Star Class
Op donderdag 8 november is de Engelse
Star Class van start gegaan. Van 13.00 tot
15.00 uur krijgen 14 kinderen in de leeftijd
van 8 tot en met 11 jaar les in het Engels.
Deze kinderen zijn speciaal geselecteerd
omdat ze van huis uit al een aardig woordje
Engels spreken.

We hebben elkaar eerst uitgebreid leren
kennen door het maken van sterren ‘Stars’
met persoonlijke informatie. Verder hebben
we gewerkt aan het lezen van een Engelse
tekst en samen een Engels boek gelezen.
Gezien de internationale achtergrond van
onze groep is het eerste thema: ‘Landen van
de wereld’.
Breiclub
De breiclub is weer van start gegaan. Op
woensdagmiddag van 14.15 tot 15.00 kunnen
kinderen leren breien, borduren en/of
punniken. Kosten 0,50 per keer. Er is nog
plek!

Ouderbijeenkomst
Afgelopen is er een interessante bijeenkomst
geweest met ouders die Leimundo graag
willen helpen. Er waren veel ouders en er zijn
wel 20 voorstellen gekomen variërend van
Spaanse les, een avond voor ouders en
leerkrachten en samen de school netjes
maken en houden. We kunnen niet alles
gelijk realiseren en daarom hebben we een
kortere lijst gemaakt van haalbare voorstellen
en die gaan we met de directeur en ook weer
met de ouders bespreken. Wordt vervolgd
dus. Samen zijn we sterker!
Plastic doppen sparen voor hulphonden
Spaart u met ons mee? Verzamel plastic
doppen en neem deze mee naar school. In
de hal staat een grote glazen pot waarin wij
de doppen verzamelen.

Deze doppen zijn geld waard voor KNGF
Geleidehonden. Per kilo ontvangt deze
instantie een vergoeding. Dus gooi de
doppen niet weg maar lever ze op school in.
De opleiding van geleidehonden wordt zo
gesteund en het spaart het milieu.
Fietsen parkeren
Als u met de fiets uw kind naar school brengt,
willen wij u verzoeken om uw fiets in de
fietsenstalling te parkeren. Zo blijft de ingang
vrij en kan iedereen makkelijk naar binnen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Agenda
12 december 2018
14 december 2018
19 december 2018
20 december 2018
21 december 2018
21 december 2018
7 januari 2019
8 januari 2019

Rapport 1
Paarse vrijdag
Wel TOP-klas en Breiclub
Kerstdiner, start 17.30 uur
Kerstviering, continurooster tot
13.30 uur
13.30 uur: kerstvakantie
Weer naar school
14.00 uur: feestelijke opening
nieuwe gebouw

