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Beste ouders/verzorgers,
Terugkijkend op een bewogen schooljaar, kunnen
we concluderen dat Leimundo het op alle fronten
goed heeft gedaan. Niet alleen hebben onze
leerlingen goede prestaties geleverd (eindcito
540,7), maar ook zijn we wat betreft
leerlingenaantal gegroeid naar 160 leerlingen.
Vooruitkijkend naar volgend schooljaar kan ik u
melden dat de formatie rond is. Er zijn wat
veranderingen die ik in een formatieschema
duidelijk wil maken. Hiervan krijgt u op een later
moment bericht.
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij
afscheid van onze collega’s Petra de Groot en
Karima Morsy. Beide collega’s zetten een punt
achter hun werkzaamheden op Leimundo en gaan
binnen onze organisatie PROOLeiden-Leiderdorp
ergens anders aan de slag. Danny Aalbershof zal
de functie van Karima overnemen. Voor de functie
van Petra hebben we in Dewi Janssens een
nieuwe ondernemende collega voor de ISK
gevonden.
De
NPO-gelden
worden
ingezet
voor
klasverkleining op Leimundo. Zo kunnen we juf
Marcietha groep 1/2 Oranje laten draaien.
Hierdoor kunnen de groep 3 en 4 apart van elkaar
blijven functioneren. Onderwijsassistent Roma
Soechit zal de school voor 5 dagen per werk
komen ondersteunen. En Peter Casander zal op
woensdag in groep 3 kunnen lesgeven. In
onderstaand schema ziet u het overzicht van de
klasbezetting voor het schooljaar 2021-2022.
Mede namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur

Nieuws uit groep 1/2
In groep Geel zijn de observaties van het laatste
half jaar afgesloten. Gelukkig kunnen we de 10
minuten gesprekken weer voeren en kunnen de
ouders de resultaten inzien.
Groep 2 werkt nog hard aan vaardigheden die
straks in groep 3 goed van pas komen. Dit zijn
vaardigheden op het gebied van voorbereidende
lezen zoals rijmen en welke letter hoor je vooraan
het woord en hoeveel lettergrepen heeft een
woord? Enkele weken geleden is groep 2 ook met
de weektaak begonnen. De kinderen werken hier
zelfstandig aan en kruisen zelf hun taak af
wanneer ze klaar zijn.
Een deel van de kinderen van groep 1 gaat
volgend jaar naar groep 2. Ze zijn er echt klaar
voor. Soms doen ze al heel goed mee met de
lessen van groep 2! Dat is een groot voordeel van
een combinatiegroep. Met een aantal kinderen
gaan we volgend jaar ook inzetten op logisch
denken en het kritisch denken.
Kinderen die net in groep 1 zitten, blijven volgend
jaar in groep 1. Met hen gaan we werken aan de
schoolse vaardigheden. Hoe zit ik in de kring?
Hoe ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen
spullen? En hoe kies ik een werkje in de klas
tijdens de werk-/speelles.
Nieuws uit groep 3
De afgelopen weken waren we druk met het
maken van allerlei toetsen. Dat is nu gelukkig
allemaal klaar.
Na al dat harde werken was het tijd voor leuke
dingen. Eerst hadden we een waterfeest samen
met groep 4. En afgelopen vrijdag was er ook nog
een Oranjefeest met de hele school.
In twee groepjes gingen de leerlingen van groep
3 langs allerlei spelletjes. Er was een
aardappelrace, een waterspel, bellenblazen,
armbandjes maken en nog veel meer. Het leukst
vonden de kinderen de springkussenstormbaan.

Nieuws uit groep 5/6

Na de spelletjes hebben we nog in de speeltuin
gespeeld en als afsluiting van de dag was er in de
klas nog tijd om even te spelen en een te ijsje
eten.
Nieuws uit groep 4
Tijdens de warme dagen hebben we samen met
groep 3 een heerlijk waterfeest gevierd. We
hebben elkaar nat gemaakt en erg gelachen.
Daarna met zijn allen opdrogen op het gras met
een lekker ijsje erbij. Het was een top feest!
In de klas werken wij nu over water, oceanen en
de zee. We zijn bezig om een aquarium te maken
op het raam en hebben al koraal gekleurd. Met
taal hebben we geleerd over je mening geven,
hoe doe je dit netjes. Vervolgens hebben de
kinderen hun mening gegeven over het
zwembad. Hieronder zijn er wat te lezen.

Verder houden wij het
Nederlands elftal goed in
de gaten, iedere
wedstrijd mogen de
kinderen invullen wat zij
denken dat de stand
gaat worden en kunnen
zo een prijs winnen.
De wedstrijd Nederland
– Noord-Macedonië was
goed geraden door Lara,
Amir en juf Helen, gefeliciteerd!
We hopen dat
we door kunnen blijven raden tot de finale.
Zouden jullie thuis de tafels nog goed willen
oefenen, ook door elkaar. De tafels van 1, 2, 3, 4,
5 en 10.
Het is belangrijk dat de kinderen meteen weten
wat het antwoord is, dus goed blijven oefenen!

Juni was voor groep 5/6 een feestelijke maand.
Op 16 juni hebben we de verjaardag van de juf
gevierd. We hebben twee workshops gedaan:
koken en sport/spel. Met het koken hebben we
couscoussalade gemaakt. De kinderen moesten
paprika's, knoflook, tomaten en mango's in
stukjes snijden. Vervolgens hebben we dit in de
pan gebakken. Ook de couscous moesten de
kinderen zelf koken. Daarna moest alles door
elkaar en zo ontstond een heerlijke salade. De
kinderen hebben enorm hun best gedaan.
Na het harde werken was op deze warme dag
was het tijd voor water! We begonnen met een
waterestafette en toen was het tijd voor een
watergevecht. Superleuk en gezellig.

Op het zomerfeest hebben de kinderen ook veel
plezier gehad. Er waren enorm veel dingen te
doen: schminken, loombandjes maken, tattoos
plakken, op het
springkussen,
waterestafette en nog veel
meer. Als afsluiting van de
ochtend hebben we lekker
ijsjes gegeten in de
speeltuin. Het was een
geweldig oranjefeest.

Oefen thuis nog goed met de tafels van 1 tot en
met 10. Het is belangrijk dat je die goed kent. En
vergeet natuurlijk niet elke dag 15. minuten te
lezen.

Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Onderbouw
Nieuws uit groep 7/8
Op 9 juni hebben groep 7 en 8
deelgenomen aan het praktisch
verkeersexamen. De leerlingen
hebben laten zien dat ze netjes
kunnen fietsen en de
verkeersborden kennen want ze
zijn allemaal geslaagd!!!
Dit hebben we gevierd met een ijsje dat werd
aangeboden door juf Karin en juf Cobi.
HEERLIJK!
Het theorie-examen wordt deze maand
afgenomen.

Deze week hebben we helaas alweer afscheid
moeten nemen van meester Etienne. We hebben
een hele berg tekeningen voor hem gemaakt.
Ook kreeg hij een mooi schort met al onze namen
erop. Wij wensen hem veel plezier met zijn
nieuwe stage in het buitenland! Bij de
schooltuinen hebben we toastjes gekregen met
de tuinkers die we een tijdje geleden hebben
gezaaid. De meeste kinderen vonden dit lekker.
Afgelopen vrijdag hebben we een gezellig
schoolfeest gehad. Wij deden mee met de
groepen 3 en 4. Onze klas had de meeste
kinderen in een oranje outfit! We mochten op een
springkussen, deden een water- en
aardappelrace, werden geschminkt en maakten
loombandjes. En we kregen ook nog een
waterijsje!
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Bovenbouw
In de ISK hebben we meester Patrick’s
verjaardag gevierd. Er is getrakteerd en we
hebben nieuwe spelletjes geleerd, o.a.
kwartetten.

Op woensdag 16 juni is groep 8 naar Circus
Miloco geweest om daar een workshop te
volgen. Er is geoefend met jongleren, fietsen op
eenwieler, lopen op een grote bal, hangen aan de
trapeze en nog veel meer. Het sluitstuk van de
ochtend was toch wel de levende piramide:

Voor Ahmed, Ignacia en Florencia was het een
mooie kennismaking met de klas want zij zijn
nieuw in de klas. De ISK is met hen maximaal
gevuld met 15 leerlingen.
Nieuws uit de breiclub
Ondanks het warme weer wordt de breiclub goed
bezocht. Onder het genot van een kopje thee met
wat lekkers wordt druk gekwebbeld en gebreid. Er
wordt nu gebreid aan smurfen, sjaals, tassen en
er wordt zelfs een cactus gemaakt van wol.
Zangclub
Na de zomer wordt er een zangclub gestart bij
ons op school door BplusC. De zangclub is voor
alle kinderen tussen 7 – 11 jaar en is ook gratis.
Er zullen 20 lessen georganiseerd worden. Meer
informatie volgt na de zomer.

Zomerboekjes
Uitgeverij Malmberg heeft speciaal voor de
vakantie zomerleerboekjes gemaakt.

Ze zijn hier gratis te downloaden:
https://tinyurl.com/ujmh4mrz.
En daarnaast hebben alle leerlingen van SOL het
het zomerprogramma Leiden 2021gekregen.
Door heel
Klasbezetting 2021 - 2022

Agenda
woensdag 7 juli 2021
vrijdag 16 juli 2021
maandag 19 juli 2021
vrijdag 28 augustus
maandag 30 augustus 2021

afsluiting Brei-club
school tot 12 uur
start zomervakantie
einde zomervakantie
start schooljaar

