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NIEUWSBRIEF 
FEBRUARI 2020 
  

Eerste Leidse  

Schoolvereniging 

www.eersteleidseschool.nl  T: 0715765266 

 

 

 
 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s) 

 

De laatste weken hebben we ons binnen de school met verschillende 

zaken bezig gehouden. 

Ik vind het goed en interessant om een aantal van deze onderwerpen met 

u via deze nieuwsbrief te delen. 

 

Allereerst het Corona virus! 

Omdat wij een school zijn met veel internationale kinderen, krijgen wij de 

laatste tijd veel vragen van ouders over het Corona-virus. 

 

Vragen als: er zitten bij mij kinderen in de klas die in Azië zijn geweest, is 

het wel veilig? 

Hebben jullie als school informatie over de mogelijke gevaren? 

Heeft de school al maatregelen genomen? 

 

Om hier aan iedereen wat meer informatie over te geven kunnen we het 

volgende delen. 

Ja, wij staan in direct contact met de GGD hierover. 

Het is volgens de GGD niet nodig om op dit moment een speciaal protocol 

te volgen. 

Zodra de situatie wijzigt neemt de GGD contact met ons op. 

 

Daarnaast heeft de R.I.V.M. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu) een site geopend met vragen en antwoorden over het Corona 

virus. 

De website kunt u volgen en u kunt er een uitgebreide vraag en 

antwoordenlijst op vinden met de meest gestelde vragen.  

https://www.rivm.nl/ 

 

Dit is op dit moment (wat de school betreft) de informatie die we kunnen 

delen. 

Het dus niet (nog) nodig om extra maatregelen te treffen. 

 

 

Trakteren op school? 

Verder kwam er een artikel op mijn pad wat ik graag uit betrokkenheid 

met u wil delen. 

Het is voor ons op dit moment bedoeld om een discussie op gang te 

brengen. 

Wat is de vraag? 

Wij zijn graag een gezonde school en hanteren nu het beleid dat wij aan 

ouders adviseren om gezonde traktaties mee te geven. 

Toch komen wij als school soms voor verrassingen te staan. 

 

 

Voorjaarsvakantie: 21 feb 

vanaf 12.00 uur tot en met 01 

maart. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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/
https://www.rivm.nl/
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De vraag is... is ons beleid wel voldoende? 

 

Ikzelf zie het verband  maar wij vragen ons af hoe dit onder de ouders leeft.   

Voelt u zich vrij om hierop te reageren. 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/06/uitgedeeld-a3989400  

 

Status, gezondheid, religie; trakteren op school is 

een hoop gedoe - NRC 

Je stoel is versierd. De muziekinstrumenten liggen 

klaar. En als iedereen het lokaal binnen is, kan 

het verjaardagsfeest beginnen. De kinderen 

zingen, je krijgt een feesthoed, en daarna blaas je 

... 

www.nrc.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Ed Bossong. 

 

 

 

Vrije (studie)dagen en vakanties schooljaar 2019-2020  

 

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  

                                                                                       

   

    

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/06/uitgedeeld-a3989400
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/06/uitgedeeld-a3989400
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/06/uitgedeeld-a3989400
http://www.nrc.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/06/uitgedeeld-a3989400
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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.

 

 

GEEN SCHOOLMELK NA DE VAKANTIE 

Na een schoolvakantie wordt de schoolmelk pas op dinsdagmiddag geleverd. Schoolmelk drinken start 

dan op donderdag. 

 

 

 

 

Bent u iets kwijt van uw zoon/dochter? 

Kijk dan eens in het bankje bij de 

hoofdingang. 

 



   

  Pagina 4 van 9 
   

 

   

 
 
Leiden 

VakantiepasClub Voorjaarsvakantie 

 

De voorjaarsvakantie is in aantocht! Leden van de VakantiepasClub hoeven zich niet te vervelen, want 

de makers van de VakantiePas hebben een flink pakket activiteiten samengesteld mét 

VakantiepasKorting.  

Bijvoorbeeld gratis naar de wedstrijd ADO Den Haag Vrouwen – Ajax. Met korting naar de leukste 

voorstellingen in de Leidse Schouwburg. Zeedieren spotten bij Sea Life, knutselen bij Dunja Creatief of 

beeldhouwen bij Simone van Olst.  

Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl gratis aanmelden bij de  

VakantiepasClub. Zij krijgen dan twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen 

en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan. 

 

Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

 

 

Time-out voor je kind, ja of nee? 

 

Wat doe jij als je kind na een paar keer doorgaat haar broertje te sarren? Wat doe jij als je kind niet 

accepteert dat de computer uitgaat en hem telkens opnieuw aanzet? Sommige ouders sturen hun kind 

dan naar de gang. Anderen vinden dit een verkeerde aanpak. 

 

http://www.vakantiepas.nl/
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Argumenten vóór een time-out 

 Soms kan een kind een situatie niet aan of heeft het zichzelf niet meer in de hand. Een time-

out kan de situatie doorbreken. Hierdoor krijgt het kind de gelegenheid tot zichzelf te komen. 

 Een time-out kan ook jou als ouder rust geven en voorkomen dat de situatie tussen jou en je 

kind (en eventueel anderen) erger wordt. 

 Veel ouders zien dat hun kind na een time-out gekalmeerd is en weer ‘gewoon’ kan doen. 

Argumenten tegen een time-out 

 Een kind kan zich weggestuurd voelen juist op het moment dat hij het moeilijk heeft. Sommige 

kinderen raken overstuur op de gang. 

 Een time-out kan een straf worden, waarbij alle verantwoordelijkheid bij een kind wordt gelegd. 

'Ga jij maar eens even nadenken waarom je daar zit', zegt de gefrustreerde ouder. Een kind 

kan daar meestal niks mee. 

 Een time-out is altijd (te) laat. 

Wat kun je doen? 

 Houd rekening met de leeftijd en het karakter van je kind. Een time-out op de gang kan ingezet 

worden bij kinderen tussen 2 en 10 jaar. 

 Let goed op: helpen de momenten op de gang je kind echt? Vraag er eens naar als je hem naar 

bed brengt. 

 In het voorbeeld van de computer: Maak duidelijke afspraken. Let op dat het voor je kind niet 

onverwacht en onterecht is dat je ingrijpt. 

 In het voorbeeld van het sarren: Sommige kinderen vinden het moeilijk uit zichzelf te stoppen. 

Vaak weet jij al dat je kind doorgaat totdat jij ingrijpt. Grijp dan op tijd in zodat een time-out op 

de gang misschien niet nodig is. 

 Probeer te voorkomen dat je je kind vanuit je eigen frustratie op een heel boze manier buiten 

de deur zet. Dan wordt het meer een straf dan dat het een situatie doorbreekt. 

 Bedenk hoe het met je zelf is. Probeer bij jezelf te herkennen wanneer het je teveel wordt. Tijd 

voor een time-out voor jezelf. 

 Situaties veranderen kan op veel verschillende manieren. Sla even een arm om je kind dat 

zichzelf in de weg zit. Vraag hem je te helpen met koken. Of stimuleer hem even naar buiten te 

gaan. Wat past bij jouw kind? Bedenk op een rustig moment samen met je kind wat hij kan 

doen als hij zich gespannen, rot of boos voelt. Wellicht kan je kind daarna weer zelf verder. 

Pedagogisch adviseur 

Heb je vragen over dit onderwerp of over een ander onderwerp dat jou als ouder bezighoudt? Je bent 

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

in jouw buurt. Zij denkt met je mee en geeft je tips. De gesprekken met haar zijn vertrouwelijk. 

Meer informatie over pedagogisch advies. 

 

 

https://www.cjgleiden.nl/showcats.asp?web_id=222&cat_id=1082
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Notulen leerlingenraad 11 februari 2020 

Aanwezig: Hugo, Jeff, Freya, Lexie, Ibrahim, David de G, Meester Rini (aan het begin), Marjel 

Agenda  

1. Buitenspeelgoed; 

2. Donatie aan asiel op zondag 16/2 11.30-12.30. 

3. Verder nog vragen? 

 

1. Er is nieuw buitenspeelgoed voor in de kleine pauze. Er zijn een paar nieuwe voetballen (elke 

klas een eigen bal, de klas wordt op de bal gezet), rugbyballen, bordjes, springelastieken, 

diabolo’s. Later komt er nog stoepkrijt. Opbergen in de buitenberging van het grote plein. Wees 

er zuinig op en leg het na gebruik weer terug in de kist. Als er iets kapot gaat, dan zeggen 

tegen de juf. Als je het met opzet kapot maakt: dan nieuwe kopen. Er is een schepnet gekocht. 

Bij Meester Michel kan gevraagd worden of hij de bal eruit kan halen. Vanaf maandag 17 feb 

kan het nieuwe speelgoed in gebruik genomen worden. 

Klimparcours loopt nog. Volgende keer meer. 

 

2. Zondag 16 feb om 11.30 wordt de donatie aan het asiel overhandigd. De leerlingen van de 

leerlingenraad zijn uitgenodigd om mee te komen. Ze kunnen via Meester Rini doorgeven of ze 

meekomen. Er zullen foto’s gemaakt worden en de lokale pers zal er iets over verslaan. Inge zal 

een presentatie maken om te delen in de klas 

 

3. Er is een vraag binnengekomen of er een zangwedstrijd georganiseerd kan worden. Een 

talentenjacht? Lexie gaat het aan de muziekjuf vragen. Marjel gaat het aan de Ouderraad en 

aan Meester Rini vragen. De leerlingen willen het zelf organiseren. 

 

 

Verkeersproject 2020 (23 maart t/m 10 april)    
  

Het jaarlijkse verkeersproject staat weer voor de deur! We hebben er ongelofelijk veel zin in.   

Voor de lessen is een rooster gemaakt, zodat alle klassen t/m groep 7 twee keer op het plein 

oefenen en één keer in de wijk.  Groep 8, die ondertussen zijn verkeersexamen op zak heeft en 

gedurende dit jaar meerdere keren actief op de fiets springt op weg naar alle middelbare school die ze 

bezoeken, doet niet mee aan de verkeerslessen.  

  

- In de eerste 2 weken zullen de 2 'plein-lessen' gegeven worden. Hiervoor hebben we per les steeds 3 

ouders nodig. Zij zullen elk een eigen oefening begeleiden. Deze oefening + plattegrond ontvangt u 

tijdig, zodat u zich op de oefening kunt voorbereiden. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de 

oefening, dan kunt u deze natuurlijk aan de leerkracht stellen.   
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- In de tweede en derde week, staat per klas 1 'wijk-les' op het programma. Voor de ‘wijk-les’ wordt de 

klas in groepjes van +/- 6 kinderen verdeeld, zodat elk kind actief mee kan doen in de les.   

Wij kunnen u verzekeren dat uw kind(eren) het in ieder geval heel erg leuk zou(den) vind(t/en) als u 

erbij zou kunnen zijn. Daarom hopen we dat u zich, zodra de oproep van de leerkracht/ 

klassenouder in uw inbox verschijnt, in grote getalen aanmeldt.  Zowel de kinderen als de leerkrachten 

zijn u, bij voorbaat, enorm dankbaar voor uw inzet en enthousiasme, zonder u kunnen we deze lessen 

niet verwezenlijken.   

     

Wilt u in de voorjaarsvakantie nog even samen uw kind de fiets bestuderen?    

- Doet de rem het?   

- Staan zadel en stuur hoog genoeg?   

- Zit er een lamp op?   

- Zijn er reflectoren?   

- Doet de bel het?   

Controleert u ook of uw kind een lichte kleur jas of reflectoren voor op zijn/haar jas heeft? Dan 

is hij/zij ook goed zichtbaar bij mist en regen. Met zo’n controle, weet u zeker dat de fiets veilig is en uw 

kind goed zichtbaar in het verkeer. Daarnaast krijgt uw kind meer inzicht in wat er nodig is om veilig 

aan het verkeer deel te nemen.  Mocht uw kind nog niet erg vaardig zijn op de fiets, dan kunt u dit 

eventueel nog oefenen in de voorjaarsvakantie.   

 

Rest ons nog met het hele team te duimen voor goed weer! Of in ieder geval dat de regen gedurende 

de lessen in de wolken blijft hangen…   

Vriendelijke, veilige groet,   

  

De Verkeerscommissie.   
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De Ouderraad vertelt 

In februari organiseerde de Ouderraad weer een aantal leuke activiteiten. Op Valentijnsdag vond de 

disco voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 plaats. Het was wederom een groot succes. Alle ingrediënten 

voor een lekker avondje swingen waren dan ook aanwezig: een goede sfeer, DJ Michael van DJ-school 

Zero71 met een gastoptreden van DJ Davido, lekkere hapjes en drankjes en echte uitsmijters aan de 

deur. De disco krijgt volgend schooljaar vast en zeker een vervolg! 

Zondag 16 februari waren we te gast bij Dierenasiel Stevenshage om het ingezamelde bedrag van € 

3.088,57 symbolisch te overhandigden. Dit het hoogst opgehaalde bedrag ooit op de ELS voor het 

goede doel. ‘Zo’n groot bedrag ontvangen we niet iedere dag’ vertelde Nicolette Bloemendaal van 

Dierentehuis Stevenshage. ‘We zijn de leerlingen, leerkrachten, ouders en de Ouderraad van 

basisschool ELS ontzettend dankbaar voor deze hartverwarmende actie, die veel verder gaat dan de 

opbrengst alleen. Deze kinderen maken een groot verschil voor de asieldieren van Leiden en 

omstreken!’. Dierentehuis Stevenshage werd door de leerlingenraad uitgekozen als het goede doel 

voor de jaarlijkse Kerstactie. Lexie en Freya overhandigden namens de leerlingenraad en alle leerlingen 

van ELS een cheque aan Nicolette Bloemendaal, directeur van Stevenshage. De actie krijgt nog een 

vervolg: in april komt de opbrengst van de statiegeldbox van Jumbo Diamantplein ten gunste van de 

ELS actie voor Dierenasiel Stevenshage. Vanaf nu dus allemaal je lege statiegeldflessen sparen en in 

april 2020 inleveren bij de Jumbo!  
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De eerstvolgende activiteit die de Ouderraad organiseert, is de Juffen- en Meestersdag op 20 mei, 

gevolgd door de schoolreisjes op 26 juni en de borrel na afloop van het Slotspektakel op 16 juli. Vind 

je het leuk om hierbij te helpen, meld je dan aan via ouderraad@eersteleidseschool.nl 

 

 

 

 

 

mailto:ouderraad@eersteleidseschool.nl

