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Eerste Leidse
Schoolvereniging
Beste ouders, verzorgers,

Wat zou er gebeuren in de klas als de kinderen het voor het zeggen
zouden krijgen?
Een leuke en vooral een interessante vraag!
Op de afgelopen studiedag hebben we deze vraag gesteld aan een aantal
kinderen uit groep 5 t/m 8. Voor het eerst is de Leerlingenarena op
school geïntroduceerd. De leerlingenarena is een onderdeel van onze
samenwerking met Stichting LeerKracht. In de laatste nieuwsbrief
informeerde ik u al hierover.

5 december: vrij vanaf 12.00
uur!
6 december: studiedag,
kinderen zijn vrij!

De leerlingenarena wordt, naast de leerlingenquête en de leerlingenraad,
een instrument wat we structureel willen gaan inzetten. Het doel hiervan
is om vooral in verbinding te blijven staan met de kinderen en te horen
hoe zij de school ervaren.
Tijdens de studiedag is er een aantal kinderen naar school gekomen om
ons hierbij te helpen. Beste spannend hoor….om op een vrije dag naar
school te gaan.
De kinderen hebben verschillende vragen beantwoordt onder begeleiding
van meester Rini. Vragen over wat ze nu eigenlijk belangrijk vinden op
school, hoe bijvoorbeeld een ideale schooldag er uitziet en wat zij vinden
van de sfeer en veiligheid.
De spontaniteit en de directe feedback was kenmerkend. Iets waar veel
leerkrachten met een glimlach naar luisterden.
We denken dat we met ‘De stem van de leerling’ de juiste ruimte creëren
om de leerlingen aan het woord te laten en natuurlijk gaan we er mee
aan de slag. Neem eens een kijkje. Het resultaat hangt bij ingang van de
aula.
Met vriendelijke groet,
Ed Bossong.

Belangrijke mededeling
over (voor)aanmelding:
Van de administratie: NIET
WACHTEN:
Jonge broertjes en/of zusjes die
nog niet (voor)aangemeld zijn:
haalt u bij de administratie een
(voor)aanmeldformulier op zodat
uw jongste (voor)aangemeld kan
worden voor het toekomstig
leerlingenbestand.
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Vrije (studie)dagen en vakanties schooljaar 2019-2020
Sinterklaasviering
Studiedag 2
Middag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag 3
Middag voor voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag 4
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Middag voor meivakantie
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag+dag extra
2e Pinksterdag
Studiedag 5
Zomervakantie

5 december 2019: vrij om 12.00 uur
6 december 2019
20 december 2019: vrij om 12.00 uur
21 december 2019 tot en met 5 januari 2020
30 januari 2020
21 februari 2020:vrij om 12.00 uur
22 februari tot en met 1 maart 2020
9 april 2020
10 april 2020
13 april 2020
24 april 2020: om 12.00 uur vrij
25 april tot en met 3 mei 2020
5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
2 juni 2020
17 juli tot en met 30 augustus 2020

ZIEK, TE LAAT, DOKTER, ORTHO OF TANDARTS e.d.
Wilt u een melding doorgeven?
Dit doet u via ons communicatiesysteem PARRO.
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Bent u iets kwijt van uw zoon/dochter?
Kijk dan eens in het bankje bij de
hoofdingang.

Na een vakantie wordt het bankje geleegd en de niet afgehaalde spullen worden naar de Kringloop
gebracht.

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen 2 weken lang, op verschillende manieren gereisd
door verhalen en boeken.
Helaas viel de opening in het water, maar daarna hebben de groepen 7 en 8 voorgelezen in de groepen
1 t/m 3. Dit is met veel enthousiasme gedaan en wat een leuke boeken hadden de kinderen mee
genomen.
De groepen 4 zijn, met behulp van het verhalenkasteel meegereisd op een avontuur met de kleine
kapitein. De groepen 5 en 6 zijn bezocht door voorlezende ouders. Ook hebben ze een start gemaakt
aan de ontdekkingsreis 'naar de schrijver in henzelf'. Dit hebben ze gedaan aan de hand van
storycubes. Hier zijn erg leuke, spannende en grappige verhalen uit gekomen. Ook is er de afgelopen
weken flink gebingo-ed, gesushi-ed en met andere vormen van leesbevordering gewerkt.
Als kers op de taart of vlag bij de finish heeft het schoolkoor op vrijdagochtend het Kinderboekenweek
lied voor de hele school gezongen in de hal. Geweldig om te horen hoe goed hun stemmen door de
school klonken.
Hopelijk, gaat u de rest van het jaar verder met het bevorderen van het lezen, want als uw kind 15
minuten per dag leest, verbetert het zijn of haar leesniveau al.
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Lerarentoneel
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Afsluiting Kinderboekenweek
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De fietsverlichtingscampagne

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk
dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer
Nederland in Holland Rijnland, samen met tientallen rijwielhandelaren en met Regionaal
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland weer een fietsverlichtingsactie. Bij de
deelnemende rijwielhandelaren en de stands van de fietsersbond, kun je op de actiedag je verlichting
laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus
geen arbeidsloon. In de aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren
terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie
van fietsverlichting.
In de gehele regio geldt: de actiedag is zaterdag 2 november en de kortingsactie in de aansluitende
week geldt tot en met zaterdag 9 november.
De fietsverlichtingsactie vindt plaats bij de volgende rijwielhandelaren:
Leiden:
H&B, Herenstraat 82-86
van Rossum Tweewielers, Maasstraat 31
Profile de Klokpoort, Klokpoort 3
Huisman Tweewielers B.V., Willem De Zwijgerlaan 417
Huisman Tweewielers B.V., Levendaal 76
Bike Totaal van Hulst Leiden, Stevensbloem 3
Leiderdorp:
Halfords Leiderdorp, Winkelhof 81
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Vooruitlopend op benoeming: Corinne Kalter, nieuw bestuurslid communicatie
Vanwege mijn benoeming als bestuurslid stel ik mij graag voor: ik ben Corinne Kalter, moeder van
Rosa Rivera uit groep Rood. Ik ben getrouwd met Claudio en wij wonen met onze dochters Rosa (4
jaar) en Violeta (6 maanden) in Voorschoten. Claudio komt uit Chili en woont sinds een paar jaar in
Nederland. Daarom vinden wij al die wereldburgers die we bij de E.L.S. tegenkomen zo leuk! Ik werk
bij het ministerie van Justitie en houd mij daar bezig met slachtofferbeleid. Sinds Rosa in april
begonnen is op de E.L.S. heb ik een goed gevoel bij de school en ik wil daarom een positieve bijdrage
leveren aan deze fijne plek voor leerlingen.

Vooruitlopend op benoeming: Christian Visser, nieuw bestuurslid ICT
Graag stel ik me even voor: ik ben Christian Visser, vader van Bastian (groep 3-4) en Noa (groep 7).
Ik ben al een flink aantal jaren werkzaam in de ICT branche en wil graag een bijdrage leveren aan het
ICT beleid voor de komende jaren vanuit het bestuur van de ELS. Door de vele mogelijkheden van ICT
beter te benutten kunnen de digitale vaardigheden van leerlingen verder worden vergroot. Dit is
belangrijk omdat de vraag naar deze vaardigheden alleen maar toe neemt in onze maatschappij. Het
huidige bestuur is een enthousiast team en ik kijk er naar uit om samen met hen een mooie basis neer
te zetten voor de komende jaren.
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De Ouderraad
December is van oudsher een drukke maand voor de Ouderraad. Daarom zijn we al volop in de weer
met de voorbereidingen op de Sinterklaasviering en het Kerstfeest. Het is een traditie geworden om in
december geld in te zamelen voor een goed doel. Naast onze vaste bijdrage aan Ronald McDonaldhuis
Leiden, is dit jaar op voorspraak van de Leerlingenraad gekozen voor Dierentehuis Stevenshage. Het
Dierentehuis uit de Stevenshof vangt sinds 1959 zwerf- en afstandsdieren op voor Leiden en de
omringende gemeenten. Het team van 7 medewerkers en 70 vrijwilligers vangt jaarlijks ongeveer
1.000 dieren op: katten, honden, konijnen, knaagdieren en tamme vogels. Het thema dierenwelzijn
sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen en is in alle groepen goed te behandelen. Direct na
Sinterklaas beginnen de inzamelingsacties. Uiteraard houden we je op de hoogte!
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Uitnodiging
Webinar

Pubers en emoties: voor jou én je puber
dinsdag 12 november 2019
van 19.30 - 20.30 uur
Voor ouders én pubers tussen 10 en 16 jaar
Als ouder van een puber herken je het misschien wel:
heftige en wisselende emoties bij je opgroeiende kind.
Alsof je elkaar ineens niet meer begrijpt en kunt
aanvoelen.
En zo is het ook. Je puber gaat door een rollercoaster van
veranderingen en uitdagingen. Daardoor wordt hij wiebelig
en emotioneel. Niet alleen jij, maar ook je kind begrijpt af
en toe niets van zichzelf.
Waar komen die wisselende en heftige emoties van pubers
vandaan? Hoe kun je hier als puber en als ouder mee
omgaan? Hoe maak je samen afspraken rondom emoties
zodat het behapbaar en gezellig blijft in huis?
In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jou én je puber uitleg en tips over
het omgaan met emoties in de puberteit.
Aanmelden:
Heb jij een (aanstaande) puber thuis en wil je je puber beter begrijpen? Meld jullie snel aan via
www.cjgcursus.nl of via deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!
Red je het niet om op 12 november dit webinar te volgen, dan kun je deze nog een maand lang
terugkijken via de website.
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