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Beste ouders/verzorgers,
We gaan de laatste schoolweek in van dit
schooljaar. En.... wat was het een bijzonder jaar.
Leerlingen waren aan huis gebonden vanwege
corona. Toch kwamen er leerlingen gedurende
deze periode naar school om les te volgen in
kleine groepen. Ook lagen er steeds pakketten
klaar waaraan de leerlingen thuis konden werken.
Uiteindelijk kwamen onze leerlingen in gesplitste
groepen naar school om zo elk risico te
vermijden. Dit hebben we nagenoeg een jaar
kunnen volhouden. Toch moest de school even
dicht toen er een bericht kwam van een eventuele
positieve besmetting. Gelukkig bleek dit erg mee
te vallen.
Het was voor de leerlingen en de leerkrachten
hard werken om ervoor te zorgen dat er geen
achterstand zou ontstaan. Ik denk dat dat zeker is
gelukt als we naar de resultaten van onze
kinderen kijken. Met gepaste trots geef ik graag
een pluim aan mijn collega's en onze leerlingen.
Maar ook u heeft zich staande weten te houden in
deze moeilijke tijd. Daarom wil ik ook u bedanken
voor uw begrip en ondersteuning. Graag kijk ik
met u, onze leerlingen en leerkrachten uit naar
een normaal schooljaar. Een schooljaar waarin
we elkaar weer mogen ontmoeten.
Tot die tijd hoop ik van ganser harte dat u allen
zult kunnen genieten van een welverdiende
zomervakantie.
Mede namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur

Nieuws uit groep 7/8
En op 13 juli was het zover. Met een geweldig
leuk optreden nam groep 8 afscheid. Ook
ontvingen de leerlingen hun rapport, hun
getuigschrift, hun afscheidsmap en een roos.

Aan het eind verraste het Leimundo team de
kinderen met een echt "Dag groep 8”
afscheidslied.
Op woensdagochtend namen de achtste
groepers afscheid van de andere leerlingen en
sloten 's avonds hun basisschooltijd af met
bowlen, eten en spelletjes.
Meester Peter en juf Sylvia gaan boek schrijven
met de titel : “8e groepers huilen WEL”...
Een afscheid met veel tranen, maar met een heel
goed gevoel.
Wij wensen groep 8 HEEL VEEL succes op het
voortgezet onderwijs.

Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Bovenbouw
Nicolai, Nico, Eva en Samar gaan naar de
middelbare school/ doorstromen naar één van
onze andere groepen/naar een ander school. Het
was cool om jullie in de klas te hebben en ik wens
jullie heel veel plezier en succes in je nieuwe
klas.
Juf Dewi was nog even in de klas om zich voor te
stellen. Zij gaat na de zomer 3 dagen in de klas
aan de slag. Ze vertelde dat ze er heel veel zin in
heeft!

Zomeractiviteiten
Incluzio organiseert weer een aantal leuke
zomeraktiviteiten. Zie de posters hieronder!

Zangclub
Na de zomer wordt er een zangclub gestart bij
ons op school door BplusC. De zangclub is voor
alle kinderen in de wijk tussen 7 – 11 jaar en is
bovendien gratis. Er zullen 20 lessen
georganiseerd worden.
De eerste les is op maandag 13 september van
15.15 tot 16.15 in de speelzaal. Meer informatie
volgt na de zomer.

Agenda
maandag 30 augustus 2021
woensdag 15 september
vrijdag 17 september
maandag 20 september
woensdag 22 september

start schooljaar
start TOP-klas
start English Club (vanaf groep 5)
sportdag, school tot 12 uur
studiedag, alle kinderen vrij
schooltoernooi Slagbal (groep 7/8)

