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Beste ouders/verzorgers,
We leven nog steeds in een tijd van onzekerheid.
Desondanks doen we ons best om ervoor te
zorgen dat onze leerlingen zo goed mogelijk
worden begeleid. Het is goed om met elkaar in
contact te blijven om ervoor te zorgen dat we
straks de draad weer makkelijk kunnen oppakken.
Het is nog even een kwestie van volhouden, want
vanaf maandag 8 februari zullen de basisscholen
weer opengaan. Natuurlijk houden wij u op de
hoogte als daar bepaalde afspraken over worden
gemaakt.
Informatie met betrekking tot de aanwezigheid van
de teamleden:
•
•

•
•
•

•

Meester Danny blijft juf Karima vervangen
tijdens haar afwezigheid in groep 1/2
Meester Patrick werkt 3 dagen in de ISK
samen met juf Petra Mekel; juf Petra M.
blijft bij ons tot aan de voorjaarsvakantie.
Daarna gaat zij aan het werk op een
andere PROO school. Er is nog geen zicht
op de terugkeer van juf Petra de Groot. Wij
zijn op zoek naar een nieuwe vervanger
per 1 maart 2021.
In groep 3 werkt juf Suzan op de
woensdagen in plaats van meester Patrick;
vanwege zijn werkzaamheden in de ISK.
Meester Peter en juf Sylvia sturen samen
groep 7/8 aan na het vertrek van meester
Robert.
De 10-minuten gesprekken zullen worden
uitgesteld en op een later moment plaats
vinden. Het kan voorkomen dat u toch voor
een 10-minutengesprek wordt uitgenodigd.
Bent u van plan om in de vakantie naar het
buitenland te vertrekken, wilt u er dan
rekening mee houden dat uw kind dan,
volgens de Covid afspraken, 10 dagen
thuis moet blijven in quarantaine. Dit komt
de ontwikkeling van uw kind niet ten goede.
Wij wensen u veel wijsheid met het nemen
van deze beslissing.

Mocht u met vragen zitten of wilt u overleggen over
het werk van uw kind dan weet u ons te vinden. Ik
wens u mede namens het team veel kracht in deze
tijd. Uiteindelijk zijn we sterker dan we soms
denken.

Wat voor ons ligt
en wat achter ons ligt.
Is niets vergeleken met
wat er in ons ligt.
Namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur
Activiteiten in de wijk
SOL organiseert in heel Leiden maar ook bij ons
in de wijk activiteiten voor kinderen. Er zijn online
activiteiten maar ook offline activiteiten zoals
koken. Kijk hier voor het programma:
https://www.solnetwerk.nl/leiden/agenda/

Op dinsdag en donderdag is er
huiswerkondersteuning van JESRijnland en wordt
er i.s.m. Incluzio gesport.
Volg SOL en Incluzio op Instagram
@BSC.Incluzioleiden en @stichtingsol.leiden!

Nieuws uit groep 1-2
In groep 1-2 zijn we aan het werk over dieren. De
kinderen thuis maar ook de kinderen op school.
Eerst werkten we over vogels toen over
huisdieren en momenteel over boerderijdieren.
Natuurlijk zijn we ook bezig met tellen, letters
aanleren en het luisteren naar een verhaaltje
zonder plaatjes. Gelukkig mogen we binnenkort
weer allemaal naar school! Dat zal wel weer even
wennen zijn! Maar ook weer heel fijn om elkaar
weer allemaal te zien. Deze week kan het laatste
pakket opgehaald worden. Veel succes met de
activiteiten.
Nieuws uit groep 3
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen
dat er op woensdag een nieuwe juf komt in groep
3. Deze juf heet Suzan en zij stelt zich hier aan u
voor.
Hallo,
Mijn naam is Suzan van Hooijdonk en ik ben 24
jaar oud. Ik ben afgestuurd aan de PABO in
Leiden. Hier heb ik gekozen voor het jonge kind.
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, speel ik
spelletjes en zit ik op korfbal.
Bij de korfbal speel ik competitie en organiseer ik
(kinder)evenementen.
Op woensdag ben ik de nieuwe juf van groep 3.
Ik heb er zin in en hoop de kinderen snel te zien!
Nieuws uit groep 4
Deze keer in de nieuwsbrief van groep 4, een
compliment voor alle ouders en kinderen van
groep 4.
Jullie hebben keihard gewerkt in de map en op
rekentuin en taalzee. Dit vind ik echt geweldig!
Ook nu de kinderen een halve dag naar school
gaan, ga ik ervanuit dat jullie (thuis) nog zo goed
blijven werken. Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat uw kind groeit en sprongen maakt.
Rekentuin en taalzee helpen hier goed bij, dus
vergeet deze niet..
In de klas werken de kinderen zo hard en netjes
dat er zelfs nog tijd is om te spelen
Dit is ook
erg belangrijk, we hebben dan veel plezier met
spelen in de gymzaal, lekker te verven of samen
spelen.

Nieuws uit groep 5/6
De afgelopen tijd hebben we in groep 5/6 online
les gehad. Via Teams moesten de kinderen uit
groep 5 om 9:00 uur inloggen en de kinderen van
groep 6 om 10:00. Wat was het fijn om elkaar
weer te zien. De kinderen deden erg goed mee,
super! De rest van de dag moesten de kinderen
zelf werken in hun map en ook dit hebben ze
super gedaan.
Vanaf deze week hebben we ervoor gekozen om
de kinderen in halve groepen naar school te laten
komen, dus groep 5 komt in de ochtend en groep
6 in de middag. De kinderen waren super blij om
elkaar weer in het echt gezien. Wat een
gezelligheid in de klas. Ook wordt er keihard
gewerkt, niet alleen op school maar ook thuis! De
tijd dat de kinderen niet op school zijn, werken zij
namelijk aan hun huiswerk. En wat gaat dit goed!
Ik ben super trots op jullie.
We kunnen niet wachten tot we weer met z'n
allen kunnen zijn.

Nieuws uit de TOP-klas

Nieuws uit groep 7/8
In groep 7/8 is ervoor gekozen om tijdens de
lockdown toch deels open te zijn voor de
leerlingen.
De leerlingen van groep 8 komen van 8.30 tot
10.30 uur naar school en de leerlingen van groep
7 van 13.00 tot 15.00 uur. Op woensdag is er
geen school.
Natuurlijk houden we ons aan de regels. De
leerlingen dragen mondkapjes bij verplaatsing
door de school, zij zitten 1,5 meter uit elkaar in de
klas en de tafels worden na elke les
schoongemaakt,
In deze uren wordt extra aandacht besteed aan
reken-, taal, en spellingonderdelen. Voor de
overige tijd van de dag krijgen de leerlingen
huiswerk mee.
Wij vinden het fijn om op deze manier onze
leerlingen te kunnen helpen.
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Onderbouw
Tijdens de lockdown komt de helft van de groep 's
ochtends en de andere helft 's middags. Dit zodat
ze hun Nederlands blijven oefenen.
Op school werken we dan aan spreken, dictee,
schrijven en taal. Thuis werken de leerlingen aan
rekenen, Rekentuin en Taalzee.
We hebben ook een flink aantal nieuwe leerlingen
in de klas.
Verder hebben we allemaal een tekening
gemaakt met onze naam, leeftijd, de vlag van ons
moederland en onze hobby erop. Daarna hebben
we van elke leerling een foto gemaakt met de
tekening. De foto's gaan we ophangen bij de
wereldkaart, zodat we kunnen zien waar onze
klasgenoten vandaag komen.
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Bovenbouw
Ook wij hebben de klas in twee groepen verdeeld.
In een nog kleiner groepje leren we nu vooral
Nederlands. En dat gaat eigenlijk enorm goed!
Iedereen heeft de kans om goed te oefenen. Om
een taal te leren is het nu eenmaal nodig om veel
te praten. Af en toe kletsen we ook lekker met
een kopje thee.

Er is in deze weken geen TOP-klas. De
Toppertjes lezen wel verder in het boek Ronja de
Roversdochter. Zij krijgen de komende tijd wel
opdrachten die bij dit boek horen. Zo kunnen zijn
thuis ook "toppen”.
Nieuws uit de Breiclub
Helaas gaat tijdens de
lockdown ook de breiclub niet
door. Een aantal leerlingen
breit thuis nog door. Er wordt
in ieder geval voor dit smurfje
thuis een mutsje gebreid.
Nieuws uit de MR
In de vorige nieuwsbrief heeft de oproep gestaan
voor een nieuw lid in de oudergeleding van de
MR. Wij zijn verheugd dat Jobien Nienhuis
(moeder van Jotte uit groep 1) zich heeft
opgegeven. Welkom in de MR Jobien!
English news
I understand it’s hard
work supporting your
child with different
subjects whilst
homeschooling.
So let me recommend a
fun, free, educational
app that’s great for
helping your child to
keep up with their
English lessons, whilst
having fun.
Amaze Kids is a safe
and secure environment
with handpicked videos,
all in English, for children
aged 2-12 years. It’s an
app made by a parent so
everything on it is age appropriate.
So if your child enjoys music, they will find lots of
English songs, or wants to ask a specific question
about science or the environment, they will find
some great information there.
You will find it in your App Store and it’s free!

I can’t wait to get back
into the classroom with
the children. There are
lots of exciting and
interesting activities
being prepared for the
upcoming English
Week and I hope to
start studying the book
Skellig by David
Almond with children in
groups 7&8.

Agenda
8 februari 2021
11 februari 2021
15 februari 2021
17 februari 2021
22 februari 2021
1 maart 2021

Voorlopige start van alle basisscholen
10-minutengesprekken (onder voorbehoud)
10-minutengesprekken (onder voorbehoud)
Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie
Normale schooldag (geen studiedag)

