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van de maan
Beste ouders, verzorgers,
U leest deze nieuwsbrief na de nationale
onderwijsstaking van 30 en 31 januari. We vinden
het heel vervelend om de school te sluiten maar
vinden het heel belangrijk om samen het signaal
af te geven dat er echt structurele investeringen
gedaan moeten worden in het onderwijs. Een
aantal leerkrachten is naar de manifestatie in
Amsterdam geweest en in Leiden is er een
symposium voor het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs georganiseerd. Daar zijn met
medewerking van bijvoorbeeld wethouder Paul
Dirkse een aantal workshops georganiseerd over
onderwijs.
De personele situatie op Leimundo is nog niet
kritiek maar bijvoorbeeld bij ziekte is het wel
spannend of we een geschikte vervanger kunnen
vinden. Tot nu is dat in de meeste gevallen wel
gelukt maar toch is er al een paar keer een klas
(een gedeelte van) een dag naar huis gestuurd.
In deze tijd van het jaar kijken we ook naar de
bezetting van volgend schooljaar; wie gaat welke
groep doen en we houden u via de MR op de
hoogte.
Als we vooruitkijken dan staan er natuurlijk weer
een aantal leuke en ook spannende zaken voor
de deur. Zo krijgt groep 8 de adviezen voor de
middelbare school, komen de Koningsspelen
eraan op de nieuwe datum 17 april, komt er
vooralsnog een bezoek van een groep
leerkrachten uit Hongkong en staan de 10minutengesprekken voor midden februari
gepland.
Namens team Leimundo,
Patrick Geirnaert

Engelse spelletjesmiddag na de vakantie
Na de vakantie starten we met een Engelse
spelletjesmiddag op school! Onder leiding van

Heather (moeder van Madeleine uit de ISK)
kunnen maximaal 15 kinderen meedoen om zo
op een leuke manier Engels te spreken. We zijn
nog aan het puzzelen over het tijdstip. Er komt
een brief met meer informatie maar bespreek het
alvast met je kind(eren).
Mobiele telefoons op school
Het is de afspraak dat mobiele telefoons zoveel
mogelijk thuisgelaten worden. Als kinderen toch
een mobiele telefoon meenemen, wordt die in de
kluis in de klas opgeborgen, net als sleutels en
geld. Als kinderen tijdens schooltijd toch hun
telefoon gebruiken zonder dat daar door de
leerkracht toestemming voor is gegeven, dan
wordt de telefoon ingenomen en dienen de
ouders de telefoon bij de leerkracht na schooltijd
op te halen.
Koningspelen 2020
De Leidse Koningsspelen zullen dit jaar op vrijdag
17 april gehouden worden en niet zoals in de
agenda staat op 24 april.
Op vrijdag 17 april zijn de leerlingen in groep 1/2
dus om 13 uur vrij en de andere leerlingen om
13.30 uur.
Verkeerssituatie op de Hoflaan
Op de Hoflaan wordt nu regelmatig gecontroleerd
op de verkeersveiligheid.
Er zijn bij het halen en brengen namelijk
regelmatig onveilige situaties ontstaan. Ik hoop
dat u de veiligheid van uw kinderen en alle
andere kinderen en volwassenen ook belangrijk
vindt en dat u ervoor zorgt dat er geen onveilige
situaties ontstaan.

Er worden nu waarschuwingen gegeven maar na
verloop van tijd kunnen er ook boetes uitgedeeld
worden.
Boeken van de Biebbus
Lezen is erg belangrijk voor kinderen. Ze leren zo
veel over taal. De bibliotheek is een goede
mogelijkheid om verschillende boeken uit te
proberen maar niet iedereen is lid van de
bibliotheek. Daarom komt de Biebbus elke 6
weken op school zodat kinderen boeken kunnen
lezen en lenen.
Het is de verantwoordelijkheid van de kinderen
om goed voor hun boeken te zorgen. We houden
daarom bij wie welk boek heeft. Mocht er een
boek kapotgaan of verdwijnen, dan zullen we de
kosten daarvoor doorberekenen aan de ouders.
Gevonden voorwerpen
Er blijven heel veel jassen, kleren, broodtrommels
etc. liggen op school. Vaak zijn de kleren nog van
goede kwaliteit. De gevonden voorwerpen
worden aan het eind van de maand in de hal
uitgestald zodat kinderen en ouders hun
eigendommen mee kunnen nemen. Op dag 1 van
de nieuwe maand wordt alles wat overblijft naar
een goed doel gebracht.
Schoonste schoolplein van Leiden

Leimundo heeft het schoonste schoolplein van
Leiden! De ISK en de groepen 5 t/m 8 hebben
met regelmaat vuil geraapt. Zij hebben ook een
antal lessen over zwerfaval gekregen.
Vooral groep 5/6 had erg goede ideeën geopperd
om zwerfaval te voorkomen.
Als school kregen we van de wethouder Ashley
North en de kerstman een grote wisselbeker
uitgereikt en alle deelnemende leerlingen hebben
een medaille gekregen.

Meester Richard heeft toegezegd om met
regelmaat met een groepje leerlingen vuil te
blijven rapen.
Zo houden we het schoolplein en de omgeving
mooi schoon! Helpt u ook mee?
Perspectiefklas in Leimundo
Sinds januari 2020 bieden wij onderdak aan de
Perspectiefklas. Dit is een project vanuit PPO,
Passend Primair Onderwijs voor leerlingen van
scholen in Leiden Zuidwest. De Perspectiefklas
richt zich o.a. op het “leren leren”. We zijn blij dat
dit project bij ons op school is omdat het voor
onze leerlingen dan makkelijker is om mee te
doen. Er zijn trouwens ook een aantal
bijeenkomsten voor de ouders van deze
leerlingen.
Fusie PROOLeiden/OBSG Leiderdorp
PROOLeiden en OBSG Leiderdorp (de
stichtingen voor het openbaar primair onderwijs in
Leiden en Leiderdorp) zijn per 1 januari 2020
gefuseerd. Beide stichtingen vormden vanaf 1
oktober 2017 een personele unie; in bestuurlijke
zin werkten PROOLeiden en OBSG Leiderdorp al
als één organisatie, met dezelfde bestuurder en
dezelfde leden van de Raad van Toezicht. De
twee stichtingen die PROOLeiden en OBSG
Leiderdorp bij deze personele unie vormden,
worden met de fusie één stichting voor openbaar
onderwijs: PROOLeiden - Leiderdorp.
Voor u als ouders/verzorgers verandert er niets.
De directeur/locatieleider van de school van uw
kind(eren) blijft uw eerste aanspreekpunt. Ook
voor de kinderen verandert er niets; de leerlingen
zullen niet van school veranderen, de formatie en
ook het aantal scholen zal niet wijzigen vanwege
de fusie.
Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat
schoolbesturen in het primair onderwijs steeds
meer gaan samenwerken of samengaan:
Schoolbesturen zijn de afgelopen twee
decennia steeds meer verantwoordelijk gemaakt
voor de kwaliteit van het onderwijs.
Ontwikkelingen als Passend Onderwijs en
Leidse Regio 2027 vragen van schoolbesturen
steeds meer samenwerking. Het is van belang
om hierbij te kunnen opereren als krachtige
speler. Een goed samenwerkend (regionaal)
openbaar onderwijs kan zo’n speler zijn.
Een grotere organisatie is in staat een
betere werkgever te zijn; het biedt meer
zekerheid en kansen voor het personeel.

Bestuur, medezeggenschapraden, Raden van
Toezicht en de gemeenten Leiden en Leiderdorp
gaan er vanuit dat deze fusie bijdraagt aan een
sterk openbaar onderwijs in de Leidse regio.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding
van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met
de directeur/locatieleider, met de MR of de GMR.
Ook kunt u meer informatie vinden op de
websites van de schoolbesturen:
www.prooleiden.nl en www.obsgleiderdorp.org.

In groep 3 hebben we vorige week de allerlaatste
letter geleerd. Nu kennen we alle letters en
kunnen we dus ook alle woorden lezen. Natuurlijk
niet meteen hele lange woorden maar als we
goed oefenen lukt dat snel genoeg. Elke vrijdag
krijgen we van de juf een blad mee om thuis te
oefenen. Het is het beste is om dit elke dag 10 tot
15 minuten te doen.
Naast het oefenen met het “huiswerk” van de juf
is het natuurlijk ook belangrijk en fijn om andere
boeken te lezen en om lekker te worden
voorgelezen.
Wanneer je je kind wilt laten oefenen met
rekenen kan dat op rekentuin. Een paar keer per
week 10 minuten. Veel kinderen vinden het nog
leuk ook!

Rekentuin, Taalzee en Words & Birds
Nieuws uit groep 4
Een aantal kinderen heeft het al ontdekt. Er zijn
een paar nieuwe programma’s beschikbaar
waarmee je ook thuis kunt oefenen: Taalzee en
Words & Birds. Inloggen kan via
www.oefenweb.nl. De inloggegevens zijn
hetzelfde als die van Rekentuin.
Nieuws uit groep 1/2
In groep 1-2 zijn de observaties van de kinderen
afgerond. Op de komende 10 minutengesprekken
zullen wij deze observaties met u bespreken.
Momenteel zijn we bezig met het aanleren van de
getallen 1 t/m 20. Ook het schrijven van de
getallen komt aan bod. Tevens zijn we aan het
oefenen met letters en kleine woordjes. In de
leeshoek op het leerplein kunnen de kinderen
lezen en boekjes bekijken maar ze kunnen er ook
een voorgelezen verhaal naspelen. Dit om het
verhaalbegrip te vergroten.
Tijdens de lessen sociale vaardigheid oefenen we
om met elkaar te praten zodat we elkaar beter
leren kennen. Verder doen we spelletjes om
sociaal vaardiger te worden zoals
konijnentikkertje en samen met je maatje rustig
luisteren naar muziek.
Na de voorjaarsvakantie is ons thema
toneel/beroepen.
Nieuws uit groep 3
Bij het voorleesontbijt kwam juf Fleur bij ons
voorlezen. Zij werkt bij de Bruna en weet dus veel
over kinderboeken. Ze komt al een aantal jaren
bij ons in groep 3 lezen omdat ze het zo gezellig
vindt. Juf Fleur heeft een mooi verhaal gelezen uit
het boek ‘de boze heks geeft een feest’ en ze
heeft geholpen met het ontbijt. Volgend jaar wil ze
graag weer terugkomen.

Met groep 4 zijn we na de kerstvakantie verhuisd
naar een ander lokaal. We zitten nu boven, dit
was even spannend, maar het wordt al echt onze
klas.
Tijdens het voorleesontbijt kregen we bezoek in
onze klas, er is voorgelezen over een prins op het
witte paard. Daar paste het lied van ridder Martijn
en ridder Koen goed bij. Dat hebben we aan onze
voorlezer laten horen. Daarna hebben we samen
lekker ontbeten. Het was een hele gezellige
ochtend.
Verder zijn we druk aan het oefenen voor de
aankomende Citotoetsen. Het oefenboekje is
gemaakt en we hebben de redactiesommen extra
geoefend. Dit hebben we ook gedaan door in
tweetallen buiten een rekenrenspel te doen.
Hierbij moesten de kinderen 20
verhaaltjessommen die verspreid waren over het
plein samen oplossen. Er is erg hard gerend,
gerekend en samengewerkt!
Ook de andere onderdelen oefenen we goed, zo
lezen we extra en hebben iedere dag dictee.
Als u thuis samen extra wil oefenen kunt u dat het
beste doen door iedere dag 10 minuten te
oefenen op rekentuin en veel (samen) te lezen.
Nieuws uit groep 5/6
In groep 5/6 zijn we hard aan het werk. Zo zijn we
na de vakantie begonnen met verkeerslessen
waarin we leren hoe we veilig op de weg moeten
fietsen. Daarnaast hebben we al een paar
topografietoetsen gemaakt: dit vinden we lastig,
maar ook leuk en interessant. We zijn lekker

bezig met rekenen, taal,
spelling en lezen: we
doen allerlei spelletjes
om dit te oefenen en
daarbij moeten we
samenwerken. Dit gaat al
erg goed. Verder zijn we
met biologie bezig met
het thema ‘het menselijk
lichaam’. We hebben
geleerd wat het
skelet is en hoe het
eruitziet. De kinderen
kunnen ook vertellen
waarom we eigenlijk een
skelet
hebben en kunnen
aanwijzen waar bijvoorbeeld hun schedel zit.

Tijdens het
voorleesontbijt kwam
de wethouder bij ons
voorlezen uit het
boek “Elvis Watt:
Miljonair” en wat was
dit leuk. Hij kon erg
goed en spannend
voorlezen.
Ook hebben wij een
winterwonderland
geknutseld op het
raam waarbij ieder
kind zijn eigen winterdier mocht knutselen.
Ondanks dat de winter zich niet echt heeft laten
zien, is er wel een winters sfeertje bij ons in de
klas aanwezig.
Nieuws uit groep 7/8
Op maandag 27 februari was er een gastles
verzorgd door iemand van Amnesty International.
De mevrouw van deze organisatie heeft verteld
over de doelstelling van Amnesty International en
de Rechten van het Kind. Er werd ook nog een
filmpje getoond. Na afloop mochten de leerlingen
vragen stellen.
Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs
zijn de leerlingen van groep 7 en 8 op bezoek
geweest bij het Leonardo College en het Vlietland
College. Dit om een beeld te krijgen van
verschillende scholen voor VO.
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Er zit weer een nieuw meisje bij ons in de klas. Ze
heet Lyric en ze begint al aardig te wennen. Ook

bij ons was het voorleesontbijt heel gezellig. Een
aantal kinderen kwam met een pyjama aan naar
school. Dat was heel grappig. Verder hebben we
een email gekregen van een schoolschrijver. Ze
wil binnenkort bij ons in de klas komen. We zijn
heel nieuwsgierig wat ze dan precies met ons
gaat doen.
Nieuws uit de TOP-klas
De leerlingen van de Top-klas hebben het thema
“Rembrandt” afgesloten met een bezoek aan de
Lakenhal.
Daar hebben zij de tentoonstelling “De jonge
Rembrandt” bezocht en een workshop “verven
met pigment en eigeel” gevolgd.
Op de terugweg zijn ze nog langs het standbeeld
van Rembrandt bij het voormalige woonhuis van
de schilder gestopt.
Hartelijk dank aan de opa en oma van Ann-Jolie
en de oma van Romy die meegingen als
begeleiding.

Nieuws uit de Breiclub
We zijn het nieuwe
jaar gezellig
begonnen. Een aantal
breisters is bezig om
het breidiploma A te
halen.
En Sema heeft haar
monstertje erg blij
gemaakt door eindelijk
zijn armpjes en beentjes af te maken!
Ook al zijn we een breiclub. Sipel heeft leren
borduren van juf Leny en heeft een heel mooie
boekenlegger geborduurd voor haar nichtje.
Mocht je willen leren breien, haken of borduren,
er is nog plek, ook voor ouders.
Woensdagmiddag van 14.15 tot 15.00. Het kost
50 cent per keer. Tot ziens?

Nieuws uit de MR (Medezeggenschapsraad)
Inmiddels zijn de MR-verkiezingen geweest en
van de 3 kandidaten kreeg Karin een
meerderheid van de stemmen. De MR bestaat nu
uit 3 leerkrachten: juf Santje (groep 1/2), juf Marja
en juf Soraya (groep 3) en 3 ouders: Bella
(moeder van Anisa en Noah, groep 7 en groep
3), Alice (moeder van Queen, groep 5) en Karin
(moeder van Nawal, groep 6).
Tijdens de laatste vergadering heeft de MR een
toelichting op de begroting en het jaarplan
gekregen van de directie. De MR heeft
vervolgens een positief advies gegeven op de
begroting.
Wanneer u meer wilt weten over wat tijdens de
MR-vergadering wordt besproken, kunt u de
notulen lezen. De notulen en de agenda van de
MR worden, nadat ze zijn goedgekeurd,
opgehangen op de prikborden bij de ingang van
de school.

Agenda
7 februari 2020
13 februari 2020
17 februari 2020
24 februari 2020
2 maart 2020
23 maart 2020
30 maart 2020
13 april 2020

Studiedag, alle leerlingen vrij
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Voorjaarsvakantie
Weer naar school
Studiedag, alle leerlingen vrij
Week van de Aandacht
2e Paasdag, alle leerlingen vrij

