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van de maan
Beste ouders/verzorgers,
Wederom een onderbreking van het schooljaar in
praktische vorm. Het kabinet heeft besloten dat de
scholen per direct sluiten. Dit houdt in dat er op
afstand zal worden lesgegeven. Ook zullen er
weer leerpakketten in elkaar worden gezet voor de
leerlingen, zodat er niet alleen achter de laptop
hoeft te worden gewerkt. Informatie hierover
ontvangt u van de leerkracht van uw kind.
Daarnaast is het verstandig om de komende tijd
ook te bewegen. Maak af en toe een wandeling of
ga een stuk fietsen of hardlopen. Zoek vooral de
ruimte op om de eigen accu op te laden!
Voor het nieuwe jaar wens ik u vooral veel wijsheid,
gezondheid, liefde en kracht toe. Dit met als doel
om elkaar te ontmoeten en dichter bij elkaar te
kunnen zijn in 2021.
Namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur

Meester Robert met pensioen
Na 42,5 jaar onderwijs, waarvan 17 jaar op de
Telders/Leimundo gaat meester Robert per 1
januari met pensioen.
Op dinsdag voor de lockdown heeft groep 7/8
afscheid genomen. De leerlingen hebben samen
met juf Sylvia een gezellig afscheid
georganiseerd met onder andere een “Ken-uwklasquiz" voor de meester en een “Wist-u-datmeester-Robert....-gesprek”. Een aantal meisjes
had een dansje voorbereid.
Met elkaar hebben zij meester Robert een mooi
boek gegeven. Er was zelfs een lied.
Natuurlijk heeft meester Robert op iets lekkers
getrakteerd.
Als afsluiting van de middag hebben groep 5 t/m
8 EN meester Robert gedanst met Tante Rita.

Het was een mooie middag met een lach en een
afscheidstraan.
De kinderen en het team wensen meester Robert
een fijne pensioentijd toe.
“Na ruim 42 jaar neem ik afscheid van het
onderwijs in het algemeen en van Leimundo in
het bijzonder.
Hierbij wil ik alle ouders en kinderen (met name
natuurlijk die van groep 7/8) bedanken voor de
gezellige tijd hier op school. Zeker zal ik het
komende half jaar nog wel eens langs-, c.q.
binnenkomen. “
Robert Delforterie
Nieuws uit de MR
Binnen de MR is een vacature binnen de
oudergeleding. We zijn op zoek naar één ouder
die met ons mee wil denken over schoolse en
boven schoolse zaken. We vergaderen 5x per
jaar op de dinsdag om 15.30. (Indien nodig wordt
een extra vergadering ingelast.) Wil je met ons
meedenken als lid van de
medezeggenschapsraad? Dan graag aanmelden
voor vrijdag 8 januari 2020 16.00 uur bij
claudiaschulte@leimundo.nl.
Challenge van Incluzio Leiden!
De buurtsportcoaches van Incluzio Leiden dagen
de kinderen in Leiden uit om mee te doen met
onze challenges! Juist in deze tijd is het belangrijk
om in beweging te blijven.

Nieuws uit groep 3

Wat moet je doen? Volg ons op facebook
(Incluzio Leiden) of instagram
(bsc.incluzioleiden). Wat moet je doen? Volg
ons op facebook (Incluzio Leiden) of instagram
(bsc.incluzioleiden). Om de week komen hier
leuke uitdagende filmpjes op te staan waarop wij
jullie uitdagen om dit filmpje na te doen en naar
ons op te sturen. Je maakt dan kans op hele
mooie prijzen! Dit opsturen kan heel makkelijk via
facebook, messenger, je ‘verhaal’ op instagram,
een persoonlijk berichtje via instagram of via
whatsapp.

Groep 3 heeft net voor de kerstvakantie kern 5
van veilig leren lezen afgerond en de rekentoets
van blok 2 gemaakt. Er is dus weer hard gewerkt
en veel geleerd door de kinderen. Daarbij was het
ook nog een drukke maand met Sinterklaas en
Kerst en de viering van Paarse vrijdag.
In de week van Paarse vrijdag heeft de juf twee
mooie prentenboeken voorgelezen en hebben we
een filmpje gekeken over een kindje met twee
papa’s. We hebben geleerd dat iedereen anders
is en dat er verschillende gezinnen zijn. Dat je
mag leuk vinden wat je leuk vindt en dat je mag
houden van wie je wil.
Omdat meester Patrick tijdelijk ook op woensdag
in de Internationale schakelklas bovenbouw is
gaan werken krijgt groep 3 na de kerstvakantie
een invaller op deze dag. Hierover in de volgende
nieuwsbrief meer.
Nieuws uit groep 4

Mocht je vragen hebben over deze actie dan kan
je contact opnemen met Joey Wilmot van Incluzio
Leiden (j.wilmot@rijnlandbeweegt.nl of 0642484508).

Groep 4 heeft zelf een leuk programma bedacht
om voor Sinterklaas op te voeren. Er waren
kinderen die hebben voorgelezen, kinderen
hebben gedanst en kunsten gedaan. Sinterklaas
was erg onder de indruk. Daarna hebben we in
de klas de cadeaus uitgepakt en gezellig samen
getekend.

Nieuws uit groep 1-2
Deze weken zijn de spannende laatste weken
voor het einde van het schooljaar. Eerst was
Sinterklaas daar met Piet dat was erg spannend
en we telden de dagen af op onze kalender. We
zongen voor de Sint en we deden ook een
opzegvers. Afgelopen week was het weer Paarse
vrijdag. Op kleuterniveau houdt dat in dat we
mooie regenboogharten hebben gekleurd en dat
we daarin schreven wie je lief vindt. Deze harten
plakten we op onze deur. Het was een wedstrijd.
Wie de mooiste deur versierde kreeg een prijs.
Gelukkig kregen we de troostprijs en kregen we
een klein zakje regenboogsnoep.
En nu op naar het kerstfeest. De kinderen zijn al
mooie kerstbomen aan het maken. Ieder op zijn
of haar niveau. De klas is al mooi versierd en
deze week vertellen we ook het kerstverhaal. We
sluiten de week af met het kerstontbijt. Alvast
prettige feestdagen gewenst!

In groep 4 zijn we vooral bezig met lezen, lezen,
lezen en de tafels van: 1, 2, 5 en 10. De kinderen
hebben laten horen in de klas welke tafels zij al
kennen. Op de tafelkaart die zij mee naar huis
gekregen hebben staat welke tafels zij nog
moeten oefenen. Graag vraag ik jullie om in de
vakantie lekker te lezen en te oefenen met de
tafels!
Voor kerst
hebben we het
gezellig
gemaakt in de
groep. De
kinderen
hebben de
kerstboom
versierd en
prachtige
rendieren geknutseld. Op de laatste dag voor de
vakantie hebben alle kinderen een plant versierd
om gezellig thuis neer te zetten. Ze zijn erg leuk
geworden.

Nieuws uit groep 7/8
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en
een gelukkig en gezond 2021! ✨
Tot volgend jaar!

We zijn in groep 7/8 begonnen met het project
Veilig Internet. We leren van alles over hoe de
leerlingen op een verantwoorde manier gebruik
kunnen maken van het internet. Ze worden zich
tijdens dit project bewust van hoe het internet
werkt en hoe het kan dat sommige spellen gratis
zijn te downloaden. Heel leuk, want we mogen
onze telefoon gebruiken in de klas! Verder
hebben we de afgelopen weken kennis gemaakt
met de Boekensushi om meer boeken te
ontdekken en lezen nog leuker te maken!
We hebben een mooie Paarse Vrijdag gevierd.
Met mooie gesprekken en goede spreuken op de
deur hebben we de dag gevuld. Maar we hebben
ook een mooi tableau vivant gemaakt. Dat was
echt heel leuk.

Nieuws uit groep 5/6
In groep 5/6 zijn we gezellig in de weer met Kerst.
De kinderen hebben de kerstboom versierd en hij
is weer erg mooi geworden. Ook hebben we een
kerstkrans geknutseld die jullie nu thuis kunnen
ophangen, lekker gezellig!
Op vrijdag 11
december was het
Paarse Vrijdag. Op
deze dag hebben we
het gehad over
gelijkheid. Ons motto
is: “Je mag houden
van wie je wilt.” Elke
groep mocht de deur
versieren in dit
thema en de winnaar
zou een paarse taart
winnen. Om 12:00
zaten wij gespannen
te wachten op het
besluit van de jury,
en............. wij hebben gewonnen! We hebben in
de middag een feestje gevierd en een lekker
taartje gegeten. Er zijn veel foto’s genomen op
deze dag, die zijn te vinden in de ouderapp.
Alvast een heel fijne vakantie, fijne feestdagen en
een gezond 2021!
Vergeet niet elke dag 15 min. te lezen.

Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Onderbouw
In de ISK onderbouw hebben we naast het
gewone schoolwerk ook geleerd over
Sinterklaas. Het was heel bijzonder om hem te
ontmoeten! We hebben liedjes gezongen
voor hem en de Piet. En we hebben om de beurt
verteld hoe we heten en hoe oud we zijn.
Voor Paarse vrijdag hebben we het gehad over
dat je op allerlei manieren een gezin kunt zijn:
vader en moeder, moeder en moeder, vader en
vader, wonen met 1 ouder of met je opa en oma,
in 2 huizen wonen of op nog een andere manier.
We hebben getekend met wie wij wonen.
Inmiddels zijn we met 12 kinderen in onze klas.
Nu we plotseling thuis moeten gaan leren,
wensen we iedereen eerst een hele fijne
vakantie.
Daarna blijven we contact houden via de
computer.

Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Bovenbouw
Juf Petra is helaas een aantal weken uit de
roulatie maar gelukkig hebben we op maandag
en dinsdag een invaller gevonden: juf Petra
Mekel. Weer een Petra erbij! Daarnaast is
meester Patrick er ook op woensdag.

Tijdens de week van Sinterklaas hebben we de
breiclub in Sintsfeer gehouden; warme
chocolademelk met slagroom, een speculaasje
en een verrassing van juf Leny.
Helaas gaat het kerstbreien niet door, maar we
maken er wel iets gezelligs van in januari!
English news
We have been thinking about Christmas in all the
English lessons.
Groups 1,2 and 3 have been reading the book
Dear Santa by Rod Campbell and trying to guess
what Santa has wrapped up for Christmas.

We hebben met de klas voor het eerst
meegedaan met Sinterklaas surprises en hebben
daar veel lol aan gehad.
Verder hebben we Gavin uit China erbij gekregen
in de klas en gaat Oem-Iem na de vakantie naar
een school bij haar in de buurt. Veel plezier en
succes beiden!

Nieuws uit de TOP-klas
We hebben het thema Wetenschap en Techniek
afgesloten.
In het nieuwe jaar starten we met het thema
Fantasy. Ook gaan de leerlingen aan de slag met
het schrijven van een prentenboek.
Het nieuwe leesboek dat we gezamenlijk gaan
lezen is Ronja de Roversdochter.
Nieuws uit de Breiclub
Er zijn weer nieuwe leden bij de breiclub
gekomen. Gezellig!

Group 4 have been reviewing what they have
learnt so far and thinking about months and
seasons.
Group 5, 6, 7 and 8 have also been thinking
about months and seasons. We ended the year
with a Christmas quiz. One of the questions was;
How many Christmas trees are sold every year in
England?
1 million, 3 million, 8 million or 10 million?
Can you have a guess?

Agenda
16 december 2020
18 januari 2021
20 januari 2021
25 januari 2021
27 januari 2021
9 februari 2021
11 februari 2021
15 februari 2021
17 februari 2021
22 februari 2021

Nationale sluiting van alle scholen
Voorlopige start van alle basisscholen
Voorleesontbijt
Start English project
Nieuwsbrief
Ouderavond/middag voor alle ouders (onder voorbehoud)
10-minutengesprekken (onder voorbehoud)
10-minutengesprekken (onder voorbehoud)
Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie

