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van de maan
Beste ouders, verzorgers,
We zijn het schooljaar goed gestart. In de week
van de aandacht hebben we met veel plezier
gewerkt aan diverse thema’s zoals durven,
geven, samenwerken en uitblinken. Niet alleen de
leerlingen, maar ook de collega’s werden verrast
met complimenten. De week hebben we
afgesloten met een muzikale afsluiting op het
schoolplein.
Op vrijdag 11 september hebben we diverse
workshops van, “Verwonder om de hoek”, in
school ontvangen. Het ging hier om muziek, rap,
erfgoed Leiden en programmeren. De workshops
werden door de leerlingen enthousiast
ontvangen.
De sportdag op vrijdag 18 september was een
succes. De leerlingen van groep1-2 hebben op
het schoolplein gesport. De leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 waren actief op de sportvelden
bij de Boshuizerkade. Het weer was prachtig en
de begeleiding van de MBO studenten verliep op
een prettige manier; zeker voor herhaling vatbaar.

3 oktober is inmiddels gepasseerd en dat
betekende dat we op 2 oktober hebben gefeest.
Naast het vieren van de bevrijding van Leiden
hebben we ook gesmuld van een heerlijke
hutspotmaaltijd. Hartelijk dank aan alle
kookouders!
Ik wens u een fijne maand oktober en graag tot
ziens.
Namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur
Aanpassing in vakantieoverzicht en
ouderkalender
Er stond een verkeerde datum in het
vakantieoverzicht. Er is geen studiedag op
maandag 16 september maar op 16 oktober. In
de ouderkalender stond het wel goed.
Verder komt de schoolfotograaf op dinsdag 1 juni
2021. Dit is toegevoegd op de kalender.
Betalen voor de overblijf
Wij verzoeken u de kosten voor de overblijf over
te maken op onze bankrekening. In tegenstelling
tot voorgaande jaren krijgt u hier geen factuur
meer voor. Onze bankrekening is: IBAN
NL10INGB0009.42.83.37 - o.n.v. Leimundo
overblijf + naam en groep kind. De kosten zijn
€ 40 per jaar.

Het ouder koffie-uurtje op dinsdag 22 september
was gezellig. Ouders gingen met elkaar in
gesprek. In de toekomst willen we hier uitgebreid
invulling geven aan onderwerpen die belangrijk
zijn voor de school en de ouders. De volgende
bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 29
oktober.

Plastic doppen sparen

Klassenouders
Tijdens de startbijeenkomst met de ouders over
alle activiteiten op Leimundo is de suggestie
gedaan om een systeem van klassenouders in te
voeren. Klassenouders zijn één of twee ouders
die tussenpersoon zijn tussen leerkracht en alle
ouders van de groep. Zij kunnen bijvoorbeeld een
oproep voor ouderhulp doen bij een bepaalde
activiteit.
Tijdens de bijeenkomst waren er ouders uit elke
groep die het ook een goed idee vonden. Er komt
binnenkort een email om bij deze ouder aan te
geven of u anoniem in een emailgroep mee wilt
doen.
3 oktoberviering
Ook al was er dit jaar geen viering in de stad, op
Leimundo was het op 2 oktober toch echt een
feest.
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben het
verhaal over het ontzet van Leiden uitgespeeld in
een musical.
De andere groepen kwamen kijken en zongen uit
volle borst mee met de liedjes.

Spaart u ook mee? De plastic doppen die we
sparen worden omgesmolten en daarna worden
er bankjes van gemaakt. Deze bankjes worden
langs fiets- en wandelpaden geplaatst in onze
provincie.

Marja Smits van het Provinciehuis Zuid-Holland
heeft in de eerste week na de vakantie twee
vuilniszakken vol doppen opgehaald. Heel veel
dank voor zoveel doppen.
Maar … we sparen natuurlijk verder.
Beneden bij de ingang staat een grote glazen pot
waarin de plastic doppen verzameld worden.
Nieuws uit groep 1-2
We zijn het
schooljaar goed
gestart met deze
groep lieve
kinderen. Gelukkig
krijgen zij heel vaak
een compliment
van de
leerkrachten!
Bijna iedereen heeft nu de gymschoenen op
school. Dat is fijn en wel zo hygiënisch. Verder wil
ik de ouders vragen om het eten gescheiden aan
te bieden één bakje/fruit en 1x drinken voor
rondom 10 uur en één broodtrommel en 1x
drinken voor 12 uur. Wanneer eten en drinken zo
aangeboden wordt hebben de leerkrachten
overzicht en kunnen zij goed opletten of de
kinderen genoeg eten en drinken. Zet u ook
overal de namen op?

Na het optreden gingen alle groepen terug naar
hun eigen lokaal om daar te genieten van de
heerlijke hutspot die een aantal ouders had
gemaakt. Karin en Cobi hadden op 1oktober al
heerlijke ballen gehakt gebraden. We bedanken
hen en alle ouders die voor ons hutspot wilden
maken. Het smaakte HEERLIJK!

Omdat de ouders weinig in de school aanwezig
kunnen zijn zet ik de onderwerpen van de
thema’s die we doen in de school- app. Nu
werken we over “en toen”(het thema van de
kinderboekenweek). Na de herfstvakantie gaan
we over winkels werken.
Hebben de kinderen trouwens thuis al de liedjes
van 3 oktober gezongen? Vraag je kind ernaar!

Nieuws uit groep 3
Mijn naam is Cindel de Leeuw en ik loop vanaf
deze week stage in groep 3. Ik ben 18 jaar oud
en ik ben dit jaar begonnen aan de PABO op de
Hoge School Leiden. In mijn vrije tijd ben ik vooral
te vinden in de Albert Heijn, waar ik werk, of op
de korfbal, waar ik zelf in de A2 zit en ook de E5
training geef en coach. Ik vind het nu al super
leuk op deze school en ben benieuwd naar wat ik
allemaal ga leren.
De kinderen in groep 3 hebben de afgelopen
weken weer hard gewerkt. We hebben al een
heleboel letters geleerd; de i, e, aa, k, m, s, p, r,
en de v. Hiermee kunnen we al een heleboel
woorden lezen.Vanaf deze week krijgen de
kinderen op vrijdag een oefenblad mee van veilig
en vlot. Hierop staan woordjes die ze thuis nog
even kunnen oefenen. Sommige kinderen kunnen
deze woorden al vlot lezen en andere kinderen
vinden dat nog lastig. Dat geeft helemaal niks.
Probeer samen met uw kind elke dag een paar
minuutjes te oefenen en dan gaat het steeds
beter.
Nieuws uit groep 4
In groep 4 zijn we veel aan het leren, iedere dag
beginnen we met lezen. Daarna doen we een
dictee, vervolgens spelling. Na de pauze doen we
rekenen en taal. En in de middag lezen we weer
en daarna doen we lessen zoals Kanjertraining,
Estafette, schrijven, knutselen, of circuit.
Daarbij doen we ook groepsactiviteiten, zo
hebben we in groepjes geprobeerd een zo hoog
mogelijke toren te maken met wasknijpers.
Hiervoor moesten we goed samenwerken en
communiceren.

Ook zijn we erg hard bezig geweest met het
verdienen van bolletjes, wanneer een kind iets
aardigs doet, gezellig is, hard werkt, goed
samenwerkt of een ander helpt zijn deze te
verdienen. Wanneer de vaas tot het streepje is
gevuld gaan we met de hele klas iets leuks doen.

Afgelopen vrijdag was het zover, de vaas was tot
het randje gevuld. Tijd voor een feestje! In de klas
hebben we lekker gelegen op kussens en matten
om samen gezellig een film te kijken. Daarbij
hadden we ook ranja en wat lekkers. Het was
heel gezellig😊.
Nieuws uit groep 5/6
In groep 5/6 zijn we hard aan het werk. We
beginnen de dag met lezen en daarna gaan we
rekenen en taal doen. Bij rekenen leert groep 6
over breuken en groep 5 over plus- en
minsommen tot en met 1000. Het is erg moeilijk,
maar de kinderen uit groep 5/6 doen erg hun
best. Bij taal hebben we het over woorden bij het
thema “Om je heen”, denk hierbij aan woorden
over wonen, vervoer en nog veel meer.
Verder zijn we in de klas bezig met zelfstandig
werken. De kinderen leren zelf opdrachten
maken. Als zij een vraag hebben, leggen ze het
kaartje op rood en beginnen ze met de volgende
opdracht. De juf loopt langs om de vraag te
beantwoorden. Dit gaat al heel erg goed.
Op maandag en donderdag hebben wij gym. Als
het mooi weer is, doen we dit buiten. Maar als het
slecht weer is, gymmen wij binnen. Daarom wil ik
u vragen om altijd de gymspullen mee te geven
naar school.
Ook is het belangrijk dat de kinderen thuis elke
dag 15 min. lezen in een boek naar keuze. Als u
thuis geen boeken heeft, mag er altijd wat van
school geleend worden.
De komende tijd gaan we met de tafels van 1 t/m
10 aan de slag. De kinderen kunnen hiermee
extra oefenen op tafeldiploma.nl. Het kennen
van de tafels is bijvoorbeeld heel belangrijk voor
het berekenen van oppervlaktes en voor het
uitrekenen van deelsommen.

Nieuws van de Breiclub

Nieuws uit groep 7/8
Op woensdag 23 september heeft het
slagbalteam van groep7/8 de tweede prijs
behaald bij het Leidse Slagbaltoernooi voor
basisonderwijs.
Het team heeft goed en sportief gespeeld. Het
kreeg zelfs een compliment van de
scheidsrechter.
Het was leuk dat er ook ouders en leerlingen bij
waren als supporters.
Slagballertjes, we zijn trots op jullie en blij met de
mooie beker die jullie voor de school hebben
gewonnen!

Nieuws uit de Internationale Schakelklas
De ISK druppelt langzaam vol…we hebben nu
leerlingen uit Engeland, Rusland, Italië, Brazilië,
Thailand, Uganda, Amerika, Turkije, Roemenië,
Polen. We spreken heel veel talen maar
Nederlands is in de klas natuurlijk het
belangrijkst.
Binnenkort gaan we op expeditie naar de
schooltuin om ons te verwonderen. We gaan er 5
keer naar toe in de maanden oktober en
november.
Nieuws uit de TOP-klas
Op woensdag 16 september is de TOP-klas weer
begonnen. Elke woensdag zitten de Toppertjes
uit groep 7 en 8 van 11.30 tot 14.00 uur op
school. In deze klas draait alles om taal.
Het eerste boek dat we met elkaar aan het lezen
zijn is De fantastische meneer Vos van Roald
Dahl.

Op woensdag 1 oktober gaat de breiclub weer
van start. Vind je het leuk om te (leren) breien?
Kom dan naar de breiclub. Van 14.15 tot 15.00
wordt er gebreid.
Maak een monstertje, een muis, een tasje, een
cactus, een muts of een sjaal. Er is van alles
mogelijk!
Natuurlijk bij een kopje thee of limonade en iets
lekkers erbij. De kosten voor het breien zijn 50
cent per keer. Tot ziens!?

Agenda

5 oktober 2020
5 oktober 2020
16 oktober 2020
19 oktober 2020
26 oktober 2020
27 oktober 2020
28 oktober 2020

Start Kinderboekenweek op
Leimundo
Perspectiefklas 8.30 – 12.00 uur
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Weer naar school
Ouderkoffie-uurtje 8.30 – 9.30 uur
Nieuwsbrief november

