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van de maan
Beste ouders/verzorgers,
Het blijft een rare tijd waarin we rekening moeten
houden met afstand tot elkaar. Toch ben ik blij dat
ik sommigen van u regelmatig ontmoet en spreek
bij het hek. Deze voorzichtigheid zal er uiteindelijk
toe leiden dat straks alles weer op een normale
manier zal verlopen.
Op maandag 16 november hadden de
leerkrachten van Leimundo een studiedag. Wij zijn
met elkaar in gesprek gegaan over het gedrag en
de dynamiek in de klas en binnen het onderwijs.
Het is belangrijk om dit duidelijk met elkaar te
communiceren om elkaar goed te kunnen
begrijpen. Wij zullen de komende tijd aandacht
besteden aan ‘Goed gedrag’ in school en op het
plein. Ongetwijfeld zullen de kinderen daar thuis
over vertellen. U kunt uw kind daar natuurlijk ook
naar vragen.
Het gaat beter met de man van juf Karima. Zij zal
vanaf woensdag 25 november weer regelmatig in
school zijn om met de kinderen te werken.
In de maand november treffen we voorbereidingen
voor het Sinterklaasfeest. Wij kijken vol
verwachting uit naar het bezoek van de Sint. Hij zal
ons op vrijdag 4 december komen bezoeken
en.....hopelijk verrassen met cadeautjes.
De maand december betekent dat het einde van
het jaar in zicht is. Maar het zijn ook de laatste
werkzame schooldagen van meester Robert. Op
vrijdag 18 december zal zijn laatste werkdag op
Leimundo zijn. Daarna zal hij gaan genieten van
zijn welverdiende pensioen.
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.
Aangepaste kerstviering
Het kerstfeest ziet er dit jaar anders uit dan vorige
jaren. We hoeven u niet te vertellen waaraan dit
ligt.
Donderdag 17 december is er de hele dag school
en geen halve dag zoals op de kalender staat.
Er is ‘s avonds geen kerstdiner. We hebben
ervoor gekozen om op vrijdagochtend 18
december een kerstontbijt te houden. Dit ontbijt
wordt door school verzorgd. De ouders van de
Ouderraad en meester Richard zullen ons hierbij
helpen.
De leerlingen zullen op deze ochtend Kerst vieren
in de eigen klas. Om 12 uur zijn ze vrij en begint
de kerstvakantie.
Sinterklaassurprisehulp
SOL, de opvolger van Thuis op Straat,
organiseert op woensdag 2 december een
suprisehulpmiddag. Al het basismateriaal zoals
scharen en lijm is dan beschikbaar om samen
een leuke suprise te maken. Het idee en al het
extra versiermateriaal moeten zelf meegenomen
worden. Het vindt plaats in het Vijfhovenhuis bij
de speeltuin tegenover school.

Koptelefoons
In de klassen oefenen we op de Chromebooks
met Rekentuin of Taalzee. Hiervoor hebben de
kinderen een koptelefoon nodig. Daarom de
vraag aan ouders/verzorgers of jullie een
koptelefoon mee naar school willen geven. Graag
een koptelefoon die op of over de oren gaat.
Veranderingen in de wijk
In de periode van 15 juni t/m 20 september heeft
de gemeente bewoners gevraagd mee te denken
over de toekomst van het gebied rondom de
Telderskade. De afgelopen maanden hebben
tientallen mensen meegedacht over de toekomst
van het gebied. Wijkbewoners hebben via het
online platform doemee.leiden.nl de enquête
ingevuld of een idee ingebracht op de
ideeënkaart. We hebben daarnaast de afgelopen
tijd veel gesprekken gevoerd met bewoners,
bedrijven en organisaties in het gebied door
online en fysieke bijeenkomsten te organiseren.
Deze informatie heeft de gemeente gebruikt voor
het opstellen van een toekomstplan: de
gebiedsvisie Telderskade.
Op woensdagavond 9 december om 20:00 uur
organiseert de gemeente een Live uitzending (via
Zoom) waar de concept-plannen voor het gebied
worden gepresenteerd.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de uitzending op 9
december door een e-mail te sturen aan:
telderskade@leiden.nl Vermeld daarbij duidelijk
uw naam, adres en mailgegevens, zodat wij u
voorafgaand aan de uitzending een link voor
deelname kunnen sturen. Aanmelden is mogelijk
t/m 8 december 2020.
Nieuws uit groep 1-2
Momenteel zijn we bezig met het thema
Sinterklaaswinkel. We leren zo tellen en
cadeautjes inpakken. Is het cadeaupapier te
groot, te klein of precies groot genoeg? Het lijkt
bijna wel wiskunde! Tijdens de taalles besteden
we aandacht aan het opzeggen van versjes en
aan het nazeggen van zinnen. Dit zijn enkele
taaldoelen van dit schooljaar waar we aan
werken. Tijdens de Kanjertraininglessen hebben
we aandacht besteed aan het belangstelling
tonen voor elkaar. We leerden welke vragen je

dan kunt stellen.
Als laatste willen we u vragen het fruit, brood, etc.
in handige verpakkingen mee te geven die de
kinderen zelf open kunnen maken. Dit in verband
met Corona.
Nieuws uit groep 3
Sinds een aantal weken kunnen de kinderen uit
groep 3 ook thuis oefenen op ZOEM. Wat fijn dat
ik zie dat al veel kinderen dit regelmatig doen. We
hebben weer een hoop nieuwe letters geleerd en
het tempo ligt best hoog. Thuis extra oefenen
zorgt ervoor dat het leren lezen en het werk in de
klas steeds beter gaat.
Met rekenen hebben we gewerkt aan de
volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Ik leer splitsen met de getallen tot 10
Ik leer over tijd
Ik leer betalen met 1, 2 en 5 euro
Ik leer + (optelsommen t/m 10)
Ik oefen met spiegelen en spiegelbeeld
Ik oefen met dubbel en bijna-dubbel

Er wordt dus hard gewerkt en veel geleerd in
groep 3.
Nieuws uit groep 4
Verkeersles op het schoolplein
Groep 4 heeft de eerste verkeersles gehad van
juf Chantal. De kinderen hebben geoefend met
het fietsen in het verkeer. Hoe stap je op de fiets,
hoe rem je goed, wat doe je bij een stoplicht en
nog veel meer. Ondanks de regen hebben we
veel geleerd. We krijgen nog twee lessen van juf
Chantal op het schoolplein. Op donderdag 26

november en dinsdag 23 maart graag weer op de
fiets naar school!
Huiswerk
Het huiswerk in groep 4 gaat bij de meeste
kinderen heel goed. Het wordt netjes gemaakt en
goed geoefend. Iedere woensdag leveren de
kinderen het in en vrijdag komt er nieuw huiswerk
mee. Ga zo door!
Gezond eten
Ook wil ik u vragen om zoveel mogelijk gezonde
dingen mee te geven naar school. Drinken: het
liefste een fles of beker met water. Eten: geen
chocolade, cake, snoep of chips. Wel; brood, fruit
of bijvoorbeeld pasta/rijst.

Nieuws uit groep 5/6
In groep 5/6 zijn we natuurlijk hard aan het werk
op school, maar ook thuis. Sinds kort hebben we
namelijk op vaste dagen huiswerk: op maandag
verkeer, op donderdag nieuwsbegrip en op
vrijdag rekenen. Dit gaat al erg goed en de
meeste kinderen leveren alles op tijd in, heel
knap.
Op school doen we één keer in de week
rekencircuit. Dit gaat bijvoorbeeld over de tafels
van 1 t/m 10. De kinderen oefenen met de tafels
door leuke en leerzame spellen te doen. Het
kennen van de tafels is heel belangrijk, daarom
vraag ik de kinderen om thuis elke dag 15 min. te
oefenen op tafeldiploma.nl.
Op 24 en 26 november krijgen de kinderen
verkeersles van Chantal Schutter; u heeft hier al
een brief over ontvangen. Het is heel belangrijk
dat de kinderen op die dagen op een goede fiets
naar school komen.
Op 4 december is het weer zover, we vieren
Sinterklaas! Op 20 november hebben we lootjes
getrokken voor de surprises. Uw kind maakt voor
een ander kind een knutselwerk die bij hem of
haar past. De naam van dat kind staat op het
lootje/briefje dat uw kind mee naar huis heeft
genomen. In de surprise worden cadeautjes van
max. 5 euro verstopt. Met de kinderen is
afgesproken dat een chocoladeletter mag, maar
er moet ook een echt cadeautje bij zitten. Als
laatste moet er een gedicht bij van 10 regels. Het
belooft een heel gezellige dag te worden op
vrijdag 4 december!
Ten slotte zijn we lekker creatief bezig geweest.
Het is herfst en dat is te merken aan het weer.
Daarom ook een herfstknutsel in groep 5/6. Wat
zijn ze leuk geworden.

Nieuws uit groep 7/8
Op woensdagochtend 16 december neemt
meester Robert afscheid in groep 7/8. De
leerlingen zijn al druk bezig om een mooi
programma in elkaar te draaien. Natuurlijk
kunnen we nog niets verraden, maar in de
volgende Nieuwsbrief volgt het verslag!
Op dinsdag 24 november had groep 7/8 een
buiten-biologieles.
Rond de school zochten de leerlingen naar
paddenstoelen, blaadjes, beestjes, zaden en
boomschors.
Er bleek heel wat te vinden!

Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Onderbouw
We zijn al aardig gewend in onze nieuwe klas met
onze nieuwe juffen en nieuwe klasgenoten. Het
ziet er gezellig uit. Een aantal ouders hebben ons
wat spulletjes gegeven voor het inrichten van een
winkeltje. Hier spelen wij graag mee. Op dit
moment ronden we het thema herfst af en zijn
gestart met het thema Sinterklaas. We kijken
regelmatig stukjes van de film “Het paard van
Sinterklaas” om dit feest beter te begrijpen. We
hebben er veel zin in.

Op woensdag 25 november staat het breien in
het teken van Sinterklaas.
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Bovenbouw
Op vrijdag 13 november zijn we voor het laatst
naar de schooltuin geweest. Gelukkig heeft het
weer geen roet in het eten gestrooid waardoor we
elke keer met veel plezier over plantjes en
diertjes hebben geleerd. Ook hebben we
kruidenboter, kruidenthee en een dromenvanger
gemaakt. Er staan weer nieuwe foto’s in de app!
Ook wij verheugen ons op het
Sinterklaasfeest…wij doen namelijk ook mee met
de Sinterklaas surprises!
Nieuws uit de TOP-klas
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het
thema “Wetenschap en Techniek”. De start van
dit thema werd verzorgd door een gastdocente,
Jurien Tadema. De les was gevuld met proefjes
en onderzoek. Er werd scheerschuimkunst
gemaakt, er werd onderzocht hoe verschillende
stoffen werken en als laatste werd er een proefje
gedaan met azijn en bakpoeder. Dat was een
KNAL-succes.
Gelukkig waren de Toppertjes goed uitgerust. Met
een schort voor en een veiligheidsbril op konden
ze de proefjes ook veilig doen.

Nieuws uit de Breiclub
Waren we dit jaar bang dat de breiclub geen
voortgang kon vinden, omdat er de weinig animo
was...
Inmiddels zijn er 15 breisters die op
woensdagmiddag (leren) breien, babbelen en
genieten van een kopje thee met wat lekkers.

Let op: op woensdag 2 december is er GEEN
breien.
English news
Groups 1, 2 and 3 have begun looking at the
book Aliens in Underpants. The children are
thinking about patterns, seasonal clothes and
space travel!
Group 4 have been thinking about shapes and
colour. The children made themselves into
shapes on the floor and have been making play
dough shapes and learning the English names for
them.
Groups 5-8 have been looking at an English
schools timetable and comparing the differences
between a Dutch and English school. Alongside
this, they have been working hard on telling the
time in English.

Agenda

4 december 2020
9 december 2020
11 december 2020
16 december 2020
17 december 2020
18 december 2020
21 december 2020
4 januari 2021

Sinterklaas. Groep 1/2 tot 12 uur school, andere groepen
tot 13.30 uur
Schooldamtoernooi is afgelast
Paarse Vrijdag
Nieuwsbrief
Normale schooldag van 8.30 – 15.00 uur
School tot 12.00 uur
Kerstvakantie
Weer naar school

