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Beste ouders, verzorgers,  

Het is weer december!  

Op school hebben we net Sinterklaas 

uitgezwaaid en intussen heerst er weer een 

gezellige kerstsfeer op school. Dit komt vooral 

door de aankleding.  

De ouderraad heeft ook dit jaar zichzelf weer overtroffen door de school 

weer mooi te versieren. Daar zijn we als team zeer dankbaar voor.  

De feestdagen zijn voor de meeste gezinnen de dagen waarbij de familie 

centraal staat. Dat geldt voor ons allemaal en zeker ook voor onze 

internationale ouders. Wij hebben op dit moment (als we dit bij ouders 

inventariseren) meer dan 32 verschillende nationaliteiten in huis. Het is 

mede daarom fijn om de kerstsfeer extra in school te halen. Een gezellige 

sfeer waarbij oog voor elkaar centraal staat. 

Kerst en oud en nieuw is ook een periode dat je even terug kijkt. Zonder 

verleden geen heden. We hebben het afgelopen jaar veel veranderingen 

in gang gezet. Ik noem de verbouwing, de introductie van een digitaal 

rapport, een oudercommunicatie App en zoals het er nu uitziet wordt de 

digitale schoolgids binnenkort gelanceerd. Daarnaast hebben we binnen 

het team een nieuwe vorm van overleg geïntroduceerd waarbij het leren 

van elkaar centraal staat. Binnen al deze veranderingen heeft het team 

de kracht getoond om met tegenslag om te gaan en dat laatste maakt mij 

bijzonder trots. Meer hoef ik daar eigenlijk niet over te zeggen.  

Het bestuur heeft de afgelopen jaren ons de ruimte geboden om op 

allerlei verschillende gebieden een ontwikkeling door te maken. Het is 

daarom goed om te zien dat we mooie stappen maken op het gebied van 

onderwijs en communicatie. Goed is ook om te melden dat er in de 

afgelopen maanden zich meerdere ouders hebben gemeld voor 

bestuursfuncties en functies binnen de MR. Helaas zijn we nog niet 

helemaal op sterkte maar we hebben goede hoop dat we de laatste 

vacatures met uw hulp gaan vervullen. 

Met plezier kijk ik naar het enthousiasme voor het goede doel van 2019. 

Naast het Ronald McDonald huis heeft de leerlingenraad gekozen om 

vooral dieren in onze directe omgeving te helpen. Het Streek-

 

Middag voor de kerstvakantie: 

20 december om 12.00 uur vrij. 

 

Kerstvakantie: 21-12 tot en met 

5 januari 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

http://www.eersteleidseschool.nl/
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Dierentehuis Stevenhage staat hierbij centraal. Ik hoor dat er allerlei initiatieven aan het ontstaan zijn! 

Tot slot kan ik met u delen dat we in januari starten met 3 nieuwe leerkrachten. Op 16 januari start 

Liesanne Koster als vakleerkracht Muziek. Juf Liesanne stelt zich op een andere plek in de nieuwsbrief 

verder aan u voor. Ook hebben we 2 nieuwe leerkrachten kunnen vinden voor de instroomgroep. Ook 

daar leest u in de nieuwsbrief meer over.  

Kortom het was een bewogen jaar en ik hoop daar, samen met u, op de kerstborrel  even bij stil te 

staan. 

Hopelijk tot woensdag 18 december! 

Vast fijne feestdagen en een gezond 2020. 

Ed Bossong. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije (studie)dagen en vakanties schooljaar 2019-2020  

 

Middag voor kerstvakantie  20 december 2019: vrij om 12.00 uur 

Kerstvakantie    21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 

Studiedag 3    30 januari 2020 

Middag voor voorjaarsvakantie 21 februari 2020:vrij om 12.00 uur 

Voorjaarsvakantie   22 februari tot en met 1 maart 2020 

Studiedag 4    9 april 2020 

Goede Vrijdag    10 april 2020 

2e Paasdag    13 april 2020 

Koningsspelen   17 april 2020: om 12.00 uur vrij 

Meivakantie    25 april tot en met 3 mei 2020 

Bevrijdingsdag   5 mei 2020 

Hemelvaartsdag+dag extra  21 en 22 mei 2020 

2e Pinksterdag   1 juni 2020 

Studiedag 5    2 juni 2020 

Zomervakantie   17 juli tot en met 30 augustus 2020  
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ZIEK, TE LAAT, DOKTER, ORTHO OF TANDARTS e.d.
 

Wilt u een melding doorgeven?  

Dit doet u via ons communicatiesysteem PARRO. Het emailadres ‘ziekmelding’  hoeft u niet meer te 

gebruiken. 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

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

gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u iets kwijt van uw zoon/dochter? 

Kijk dan eens in het bankje bij de 

hoofdingang. 
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Goede doelen - Kerstdiner 
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EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders/ verzorgers en kinderen, 

Graag stellen wij ons even voor. Wij zijn Karin Bink- Ultzen en Saskia van der Laan- Wisse. In februari 

starten wij met de instroomgroep, groep Groen op de E.L.S. De afgelopen jaren hebben wij ook al als 

duo gewerkt bij de kleuters en dat beviel zo goed, dat we besloten hadden om samen verder te gaan 

op de ELS. Karin gaat op maandag, dinsdag en woensdag werken en Saskia op donderdag en vrijdag. 

We vinden het erg mooi dat we als leerkracht een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van een 

kind. Hiervoor is het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt binnen de school en in de 

klas. Dit gevoel willen wij de kinderen meegeven zodat ze met plezier naar school gaan. Elk kind moet 

zichzelf kunnen zijn en zich fijn voelen in de klas, alleen dan kun je jezelf ontwikkelen. De kinderen 

willen graag leren en zijn elke dag nieuwsgierig naar de uitdaging die je hen biedt. We kunnen er dan 

ook van genieten als de kinderen uit de klas aan het einde van de dag met een glimlach naar huis 

gaan. 

Wij voelen ons zeer welkom op de E.L.S. en gaan samen met het team, de kinderen en jullie er een 

fijne en leerzame tijd van maken.  Mocht u nog iets willen weten over ons, loop dan gerust een keer 

binnen.   

We hebben er veel zin in! 

Vriendelijke groet, Karin en Saskia  
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Beste ouders en leerlingen,  

Mijn naam is Liesanne Koster, 27 jaar en ik kom uit Leiden. In het 

nieuwe jaar neem ik het stokje over van Annemiek als muziekdocent 

op de Eerste Leidse School. In 2015 ben ik afgestudeerd aan het 

Conservatorium in Haarlem en daarna heb ik van mijn hobby mijn 

beroep gemaakt.  

Naast mijn werk als muziekdocent geef ik les op de 

Jeugdtheaterschool-Leiden, op verschillende muziekscholen en geef ik 

thuis privé-zanglessen. Zang is één van mijn grootste passies in het 

leven. Ik doe dit dan ook graag tijdens optredens van mijn eigen 

coverband. Mijn verschillende werkzaamheden zorgen ervoor dat elke 

week gevarieerd is en vol zit met nieuwe uitdagingen. 

Juist die uitdaging en variatie vind ik erg belangrijk bij het geven van 

muzieklessen. Tijdens mijn muzieklessen wil ik samen met de kinderen 

ontdekken waar hun krachten liggen en hoe zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen.  

Ik kijk er ontzettend naar uit om te beginnen met de muzieklessen in het nieuwe jaar. 

Tot snel! 

Vriendelijke groet, Liesanne 

  

 

 
 

Naschoolse activiteiten op de E.L.S 

 

Ook dit schooljaar bruist de school na 15.00 nog van de activiteiten. Er gebeurt van alles...... 

Zo is er op maandag theaterles. Twee groepen krijgen onder begeleiding van twee “regisseurs” les in 

en over toneel. Meestal is er aan het eind van een periode een optreden voor ouders en voor de 

kinderen van de school. 

Op dinsdag en donderdag is er in de speelzaal mindfullnes. 

Op woensdagmiddag is er schaken voor de kinderen van groep 4 t/m 8. 

We zijn op dit moment ook op zoek naar nieuwe activiteiten.  

Een nieuwe activiteit die in januari 2020 gaat starten is programmeren. Dit onderwerp is zowel uit de 

leerlingraad als de leerlingarena naar voren gebracht door de kinderen. Het Leiden Institute of 

Advanced Computer Science gaat aan de kinderen uit de groepen 1,2 en 3 een cursus programmeren 

geven. Voor de kinderen midden- en bovenbouwgroepen zijn we nog in gesprek om ook hier invulling 

aan te geven. 

Leuke mogelijkheden dus voor de kinderen van de E.L.S. om zich na schooltijd te ontwikkelen en bezig 

te zijn.  

We staan altijd open voor ideeën en suggesties die voor onze kinderen leuk, leerzaam en interessant 

zijn. Mocht u hier een bijdrage aan willen en kunnen leveren, neem dan contact op met Rini van 

Velthoven, rvanvelthoven@eersteleidseschool.nl 

 

 

 

 

mailto:rvanvelthoven@eersteleidseschool.nl
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Cursus Positief opvoeden! (Triple P) 

 
De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele, duidelijke tips over hoe om te gaan 
met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips geven. 
 
Cursus ‘Positief Opvoeden!’ 
GGZ Rivierduinen organiseert is samenwerking met CJG Leiden de cursus ‘Positief opvoeden’. De cursus is voor 
ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar, die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de 
opvoeding. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. 
 
Wat kan je verwachten? 
Je leert het gedrag van je kind beter begrijpen, een positieve band met je 
kind ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met 
ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit de hand lopen. 
 
Wanneer en waar ben je welkom? 
Wanneer:  Start : donderdag 30 januari 2020  
Tijd:    19.30 – 21.30 uur  
Plaats:        Gebouw Rijnveste, Sandifortdreef 19 in Leiden   

Kosten:  € 25,- p.p. (ouderparen ontvangen 10% korting) 
 
Wil je meedoen? 
Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link. 
 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 
 

 

Een terugblik op de Sinterklaasurprises 

 

https://www.cjgleiden.nl/cursussen/start-cjg-cursus-positief-opvoeden-triple-p-5-bijeenkomsten---leiden/-1/2330/565927
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus
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VakantiepasClub kerstvakantie Leiden  

 

Volgens de weermensen wordt december dit jaar zachter en natter dan normaal. Dus een witte kerst, 

daar hoeven we niet op te rekenen. Gelukkig hebben we geen sneeuw nodig voor een leuke 

kerstvakantie, want de VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd pakket activiteiten met speciale 

VakantiepasKorting voor de leden. 

Beleef onder sfeervolle feestverlichting een winters sprookje in Leiden, bijvoorbeeld op de drijvende 

ijsbaan op de Nieuwe Rijn. Of kies een van de drie geweldige voorstellingen in de Leidse Schouwburg. 

Alvast de sfeer van Oud & Nieuw proeven? Dat kan met de oliebollen van Tijsterman. Bekijk deze en 

alle andere activiteiten op vakantiepas.nl.  

 

Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak 

meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie 

een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten. 

 

 

 

 

 

       

http://www.vakantiepas.nl/
http://www.vakantiepas.nl/
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Consequent zijn 

Consequent valt niet altijd mee. Geeft u gemakkelijk toe als u in twee lieve oogjes kijkt die bedelen om 

nog even te mogen opblijven? Of laat u uw kind de ene dag onder het eten naar de wc gaan en zegt u 

de volgende dag geïrriteerd dat hij maar even moet wachten tot iedereen klaar is? Kijkt u soms maar 

even de andere kant uit als uw kind nog even naar de kast sluipt om een extra snoepje te pakken? 

Waarom en wanneer is consequent zijn belangrijk en wat helpt daarbij? 

 

 Het belang van consequent zijn zit hem vooral in de duidelijkheid en voorspelbaarheid die het een 

kind biedt. Wat wel of niet mag hangt niet af van de bui waarin papa of mama toevallig is. Een kind 

weet waar hij aan toe is.  

 Een regel kan best genuanceerd zijn. Door de week eten we met zijn allen aan tafel  eten, met de tv 

uit. Op zaterdag op de bank vóór de tv.  Daar is niks mis mee.  

 Behalve: sommige kinderen kunnen daar niet goed mee uit de voeten. Zij worden helemaal niet blij 

van dat zaterdagavond gebeuren. “Het klopt niet” lijken ze te denken.  Ze worden dan onrustig of 

dwars. Hoe is dat bij u thuis? Hoeveel ritueel en eenduidigheid heeft uw kind nodig? Ook dat kan 

een belangrijke afweging zijn bij het al of niet aanhouden van strakke routines. En dat kan voor 

sommige ouders best een hele opgave zijn, zeker als u zelf wat makkelijker in elkaar zit. 

 Wat vindt u als ouder(s) belangrijk? Wat wilt u de kinderen meegeven? U heeft keuzes in waar u wel 

of niet consequent in wilt zijn. Vindt u het belangrijk dat uw kinderen opa en oma altijd echt 

groeten? Dan  roept u hen terug als ze zonder op of om te kijken direct naar opa’s vogelkooi rennen 

bij binnenkomst. “Eerst groeten.” De buurvrouw laat de kinderen pas aan tafel komen nadat hun 

handen gewassen zijn, en daar kunt u zich nou weer niet zo druk om maken.  

 Als u uw kinderen iets nieuws wilt leren, bv voortaan de jas aan de kapstok te hangen, de was in de 

mand te gooien, of leren zelfstandig te slapen is het meestal nodig dat u een tijd echt consequent 

bent. Zo kunnen nieuwe manieren van doen er in slijten.  

 Zoals ieder  mens voelt u zich het ene moment beter dan het andere. Ouders die zich niet lekker 

voelen zijn vaak óf heel toegeeflijk (dan zijn de kinderen gemakkelijker) óf juist extra streng: 

Opeens moeten de bordjes onmiddellijk naar de vaatwasser gebracht worden. “Ik ben jullie sloof 

niet!” Dat heeft niks met consequent zijn te maken, en alles met dat het u even allemaal te veel is. 

Dat kunt u uw kinderen ook op een andere manier laten zien: jongens, ik ben niet lekker en wil 

even vijf minuutjes op de bank gaan liggen. Ik zou het fijn vinden als jullie de vaatwasser even 

inpakken. 

 Laat uw idee  consequent te moeten zijn u niet in de weg zitten om te doen wat volgens u op dit 

moment echt nodig is. Stel: uw kinderen moeten meestal even naar de gang als ze elkaar pijn 

hebben gedaan. Als u nu ziet dat uw kind handelt uit oververmoeidheid, zet hem dan niet in de 

gang maar breng hem naar bed.  

 

Heeft u vragen over dit onderwerp of over een ander onderwerp dat u als ouder(s) bezighoudt? 

U bent van harte welkom voor een gesprek met de pedagogisch adviseur in het Centrum voor Jeugd en 

Gezin in uw buurt. Zij denkt met u mee en geeft u tips. De gesprekken met haar zijn vertrouwelijk. 

 

Bel:   088-2542384 (algemene nummer van het CJG) 

Mail:   CJG-pedagogischadvies@ggdhm.nl 

 

*Zie voor meer informatie  deze link 

  

mailto:CJG-pedagogischadvies@ggdhm.nl
https://www.cjgleiden.nl/pagina/pedagogisch-advies/637442
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HET TEAM VAN DE E.L.S. WENST U ALLEN  

 

mooie kerstdagen en een voorspoedig 2020 

merry Christmas and a wonderful 2020 

feliz Navidad y un maravilloso 2020 

frohes Weihnachtsfest und ein schönes Jahr 2020 

un joyeux Noël et un merveilleux 2020 

美麗的聖誕節和美麗的 2020 

güzel bir Noel ve güzel bir 2020 

美しいクリスマスと美しい 2020 

bellissimo Natale e un prospero 2020 

feliz Natal e um próspero 2020 

Καλά Χριστούγεννα και ευημερούσα 2020 
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