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van de maan
Beste ouders/verzorgers,
Voor de herfstvakantie hebben we afscheid
genomen van Coby Reijken. Zij was jarenlang
onze overblijfcoördinator. We wensen Coby een
fijne periode na haar werkzaamheden op
Leimundo. Ongetwijfeld zal zij ons nog regelmatig
bezoeken.
De afspraken met betrekking tot Covid-19 blijven
van kracht. Zo zullen ouders en externen zoveel
mogelijk buiten de school(hekken) blijven. Indien
de school toch bezocht wordt dient men zich te
registreren bij binnenkomst.
Leimundo groeit. Op maandag 2 november zal de
ISK 2 een feit zijn. Meester Patrick en juf Petra G.
zullen de oudste leerlingen onder hun hoede
nemen. Juf Petra K. en juf Claudia zullen de
allerjongste leerlingen aansturen. Het is fijn te
bemerken dat ook nieuwe ouders de weg naar
onze school weten te vinden.
Verder wil ik u vragen de kosten voor de
ouderbijdrage en de overblijf over te maken naar
de rekeningen van onze school (zie bericht in deze
nieuwsbrief). Bij voorbaat dank.
Namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur
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.
Bankrekening nummer: IBAN
NL10INGB0009.42.83.37 - o.v.v. Leimundo
overblijf + naam en groep kind. De kosten zijn €
40 per jaar.

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief.
Download de app!
Aanpassingen i.v.m. Corona
Ook wij ontkomen niet aan de verscherpte
Coronamaatregelen. Zo gaan de ouderkoffieuurtjes voorlopig niet door en gaan er ook een
aantal activiteiten met de hele school niet door in
de aula maar wel in de eigen klas natuurlijk. Ook
de finale van de voorleeswedstrijd en de
groepsrondleidingen gaan niet door.
Op dit moment bekijken we ook de 10
minutengesprekken die op 19 en 23 november
staan gepland op welke manier die wel of niet
door kunnen gaan.
Nieuws uit groep 1-2
De weken tot aan de kerstvakantie werken wij
over de winkel. Eerst over de supermarkt en
daarna over de Sint- en de kerstwinkel.
Ondertussen leren we met 1 en 2 euromunten
omgaan. Ook leerden we al 5 letters de aa, i, m,
p, en de s. Ook vormen en kleuren komen aan de
orde en natuurlijk een heleboel nieuwe woorden
die allemaal met winkel te maken hebben.
Heel fijn dat alle kinderen in de klas nu
gymschoenen hebben! Wilt u er bij het eten en
drinken voor zorgen dat overal de naam van uw
kind op staat? Koekjes en cakejes zijn helaas niet
toegestaan op school. We gaan zoveel mogelijk
voor gezond.
Nieuws uit groep 3
Op vrijdag voor de herfstvakantie hebben alle
leerlingen van groep 3 een brief gekregen
waarmee ze kunnen inloggen op Basispoort. Zo
kan iedereen thuis werken met het
leesprogramma van school. Ik heb gezien dat al
veel kinderen dit thuis hebben gedaan. Wanneer
er ook thuis wordt geoefend met het
leesprogramma en natuurlijk ook met lezen zal
het lezen steeds beter gaan. Laat even weten als
het niet lukt om in te loggen.

Een andere reminder: het huiswerk: dit graag
inleveren op woensdag zodat het nagekeken kan
worden en er nieuw huiswerk mee naar huis kan.
Na de vakantie gymmen we in groep 3 op
maandag en woensdag. Hiervoor hebben de
kinderen hun gymkleding nodig: een gymshirt,
gymbroek en gymschoenen.

De meeste kinderen hebben het huiswerk van
afgelopen weken netjes gemaakt, super! 👍

Nieuws uit groep 4

In groep 5/6 hebben we tijdens de
Kinderboekenweek gewerkt over het thema ‘Het
oude Egypte’.

Groep 4 heeft voor de Kinderboekenweek samen
een tijdmachine gebouwd. Zodat wij mensen uit
het verleden naar school konden halen. Hier zijn
zij in groepjes heel druk mee geweest. Er werd
nagedacht, overlegd en samengewerkt. Dit was
te zien in het eindresultaat, het was een
indrukwekkende tijdmachine geworden. Die het
met behulp van de professor ook nog deed!
Verschillende mensen uit verschillende tijden zijn
eruit gekomen. Zo kwamen er bijvoorbeeld een
ridder en een prinses, Cleopatra en grootouders
uit.
Ook hebben wij gewerkt over het thema ridders
en kastelen. Hierbij hebben wij veel over gelezen
en over geleerd. Een leuk weetje is: dat de wc in
die tijd een gat in de muur was en de poep en
plas uitkwam in de slotgracht. Bah..

Na de vakantie gymmen we in groep 4 op
maandag en woensdag. Hiervoor hebben de
kinderen hun gymkleding nodig: een gymshirt,
gymbroek en gymschoenen. Wilt u hieraan
denken 😊

Nieuws uit groep 5/6

We hebben ontzettend veel dingen over de
geschiedenis geleerd, zoals dat Farao’s samen
met goud, eten en nog meer dingen begraven
werden in piramides. Bij de Kinderboekenweek
hoorde ook een tekenwedstrijd. Uit groep 5 had
Sham de mooiste farao getekend en uit groep 6
Ali H. Natuurlijk waren de tekeningen van de
andere kinderen ook supermooi gelukt.
Na de vakantie gaan we beginnen met de
woordenschattoetsen. De kinderen krijgen een
vel met allemaal woorden en plaatjes mee naar
huis. Deze woorden moeten zij uit hun hoofd
leren en daar krijgen ze een soort toets over.
Vanaf nu gymmen we alleen maar binnen dus let
goed op dat de kinderen op maandag en
donderdag hun gymspullen mee naar school
nemen. De gymspullen: een shirt, broek en
gymschoenen. De kinderen mogen niet gymmen
in de kleding waarmee ze in de klas zitten.
Nieuws uit groep 7/8
In groep 8 zijn veel verschillende dingen gebeurd.
Waaronder de uitval van juf Sylvia op vrijdag 30
oktober j.l. In de ochtend is de directeur in de klas
geweest, in de middag werd de groep verdeeld
over de andere klassen. Het was dus een erg
vreemde dag, maar wel leuk om een keer les te
krijgen van meester Jan!
In groep 7/8 is het thema van geschiedenis nu de
nieuwste tijd (1800 – nu). Meester Robert plakt
altijd plaatjes op de kast die bij het thema horen.
Er hangen bijvoorbeeld plaatjes over de
onderwerpen van dit tijdvak en de jaartallen die
daarbij horen. Maar deze keer heeft meester
Robert er ook een plaatje van BTS bijgehangen!
Dat is een popgroep uit Zuid-Korea en zij maken
K-pop. Waarom heeft hij dit plaatje erbij
gehangen?

Verder moeten we ons in de klas goed aankleden
omdat door het Corona virus de ramen in de klas
open moeten blijven. Vergeet dus niet een extra
trui mee te nemen voor het geval dat je het koud
krijgt!
Verder hangt er in de klas een gezellige sfeer!
Groetjes uit groep 7/8, Romy & Donut
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de
tweede ISK. In het huidige lokaal komt de
bovenbouwgroep en de onderbouwgroep van juf
Petra en Claudia is in het lokaal waar o.a. de
TOP-klas was. Een kleine omschakeling dus.
De beide ISK’s zijn ingedeeld op basis van de
leeftijd en krijgen in principe ook apart les. Maar
er zijn een aantal vakken waarbij de groep gaan
mixen op basis van vaardigheid. Allereerst doen
we dat met rekenen en spreken.
Met de start op maandag zullen we ook gelijk een
aantal nieuwe leerlingen verwelkomen!
We gaan nog steeds naar de schooltuin! We
hebben al dromenvangers gemaakt van planten
en bloemen en vorige week hebben we een
insectenhotel gemaakt.
English news
English Lessons.
Each group has been
working hard during their
English Lessons. Groups 1,
2 and 3 have spent time
learning positional language
and we have been learning
about farm animals through
the book The Little Red
Hen. The children have also
been learning English
songs. Next, we will be
exploring the book,
Whatever Next by Jill
Murphy.
Groups 4- 8 have been following the Stepping
Stones English course. Subjects they have
covered include my family, describing people and
my ideal job. We have also been playing games
like Guess Who? that help to extend vocabulary
and how to construct sentences. The children will

continue to work through the Stepping Stones
course as well as have fun lessons about
Halloween and Bonfire Night.
The native English speakers in Groups 5-8 are
set independent tasks aimed at furthering their
written skills in their own language.
English Club
English Club takes place on Wednesdays 12:151:30pm. It is open to children from Group 5 and
older.
There is time for everyone to have lunch and then
the children do an art activity or play games. They
then listen to an English story, whilst having a
snack. We are working our way through the funny
book The Worlds Worst Children by David
Walliams. It’s a fun club aimed at giving children
confidence to use their English in a play
environment.

Agenda

2 november 2020
16 november 2020
19 november 2020
23 november 2020
25 november 2020
4 december 2020
9 december 2020
11 december 2020
16 december 2020
17 december 2020
17 december 2020
18 december 2020
21 december 2020
4 januari 2021

Toetsweek ISK
Studiedag, alle leerlingen vrij
10-minutengesprekken (onder voorbehoud)
10-minutengesprekken (onder voorbehoud)
Nieuwsbrief
Sinterklaas
Schooldamtoernooi (onder voorbehoud)
Paarse Vrijdag
Nieuwsbrief
School van 8.30 – 12.00 uur
Kerstdiner
School tot 12.00 uur
Kerstvakantie
Weer naar school

