Schooljaar 2021/2022

Start
-

Beste ouders/verzorgers,
Niet alleen een schooljaar kan snel voorbijgaan,
maar ook een zomervakantie! Ik hoop van harte
dat u heeft kunnen genieten van een heerlijke
vakantie.
Met het opstarten van dit schooljaar moet ik u
melden dat onze vervangster Marchieta Mertens
(groep Oranje) vanwege privéredenen geen deel
zal uitmaken van ons Leimundo team. Wij hebben
Iris Stijnman bereidt gevonden om één dag méér
te komen werken; zij zal twee dagen aanwezig zijn
tot aan de herfstvakantie. Iza Voesenek, invalster,
zal twee dagen komen werken tot aan de
herfstvakantie. Danny Aalbersberg zal één dag
voor de groep staan.
Na de herfstvakantie zal Iris Stijnman vier dagen in
groep Oranje staan.
Ik wens u een goede start en een fantastisch nieuw
schooljaar toe.
Mede namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur

Update Coronamaatregelen
We hanteren dezelfde regels als voor de
zomervakantie. Indien leerlingen naar school
worden gebracht, wordt u vriendelijk verzocht om
dat met één ouder te doen. Leerlingen mogen bij
het hek naar binnen. Ouders worden geacht
buiten het hek te blijven op 1,5 meter afstand. Op
het schoolplein melden de leerlingen zich bij de
leerkracht. Daarna gaan de groepen op volgorde
het schoolgebouw binnen.

Kennismakingsgesprekken met
groepsleerkracht
Afgelopen donderdag hebben we een
bijeenkomst met de nieuwe ouders en leerlingen
gehad. Voor de andere ouders komen er
binnenkort uitnodigingen voor de jaarlijkse
start/kennismakinggesprekken in September.

Jaarplanning en bijlage schoolgids
De jaarplanning en de bijlage van de schoolgids
zullen gepubliceerd worden in de Leimundo app.
Zorg er dus voor dat uw persoonlijke inbox in de
app is ingeschakeld.
Betaling overblijf en (vrijwillige) ouderbijdrage
De bijdrage voor de overblijf bedraagt dit jaar €
60 per jaar per kind. U kunt dit zelf al overmaken
maar er volgt ook nog een factuur: IBAN
NL10INGB0009.42.83.37 - o.n.v. Leimundo
overblijf + naam en groep kind.
De OuderRaad zal u informeren over de
ouderbijdrage.

Zangclub

Informatieformulieren
Zoals elk jaar vragen we u weer om het
informatieformulier in te vullen en uiterlijk 10
september weer in te leveren. Het is belangrijk
om de juiste informatie te hebben zodat we u bij
noodgevallen kunnen bereiken.

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.
Meer informatie volgt.

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)

