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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Ik wil graag in deze nieuwsbrief de ouderraad centraal zetten.  

Waarom? 

De ouderraad heeft de laatste jaren een cruciale rol gespeeld binnen de 

school als het gaat om het creëren van sfeer en stimuleren van de 

ouderbetrokkenheid. Het enthousiasme en de support die we de laatste 

jaren hebben mogen ontvangen heeft dan ook enorm bijgedragen aan de 

sfeer binnen de school. Ik denk dan aan de aankleding met Kerst en 

Sinterklaas, de juffen- en meesterdag, maar ook bijvoorbeeld de 

organisatie van het schoolreisje of de goede doelen acties.  

Helaas is het zo dat de huidige ouderraad gaat stoppen. Dat betekent dat 

de school binnenkort de ondersteuning van de huidige ouderraad moet 

gaan missen.                   

Doordat alle activiteiten op een laag pitje staan merken we dat nu nog 

niet zo sterk, maar zodra er wat meer bewegingsruimte gaat ontstaan, 

gaan we deze capaciteit zeker missen. 

De ouderraad speelt een belangrijke rol binnen de school! 

Allereerst doordat we een schoolvereniging zijn. Een groot deel van het 

verenigingsgevoel wordt vormgegeven door de ouderraad. Juist nu kan 

de ouderraad een verbindende factor zijn tussen de ouders en de school. 

In deze tijd enorm belangrijk!     

Vaak heeft de ouderraad gefunctioneerd als de oren en de ogen van de 

school en regelmatig hebben we de goede tips en of opmerkingen 

gebruikt. Daarnaast is het voor de kinderen enorm belangrijk om te 

functioneren binnen een leuk aangeklede school. De sfeer die daardoor 

ontstaat draagt direct bij aan alle leerprestaties.  

Dus als u hart heeft voor de school en ons onderwijs verder wilt helpen 

dan hoop ik dat u zich wilt aanmelden. 

Hieronder kunt u een oproep lezen van de ouderraad zelf. 

Groet Ed Bossong 

 

 

 

Herfstvakantie: vanaf vrijdag 17 

oktober tot en met zondag 25 

oktober. 

Studiedag 2 KOMT TE 

VERVALLEN (was maandag 26 

okt) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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Vind jij het leuk om samen met andere ouders activiteiten te organiseren, de vraagbaak van 

ouders te zijn en sta je graag in contact met andere ouders ? 

Meld je dan aan voor de ouderraad! 

We hebben je hulp hard nodig 

De ouderraad organiseert samen met het schoolteam & ouders allerlei schoolbrede activiteiten voor de 

leerlingen en helpen ook bij de uitvoering hiervan.  We zijn trots op alle resultaten die we met elkaar 

hebben behaald, zoals: het ophalen van forse bedragen voor goede doelen als het Ronald McDonald 

Huis Leiden en Dierentehuis Stevenshage, maar ook de samenwerking met de politie Leiden in het 

kader van de verkeersveiligheid, de sinterklaasviering, kerstborrel en de disco voor de 

bovenbouw. Deze activiteiten en evenementen geven het schooljaar kleur, mede door de creativiteit 

(zoals het Juffen- en Meestersdagcadeau van 2019), organisatietalent en assistentie van de 

verschillende ouders in de ouderraad. 

Naast deze activiteiten is de ouderraad ook een start geweest voor het ontstaan van nieuwe 

vriendschappen tussen ouders onderling en een goede band met docenten en hechten wij ook veel 

waarde aan de verbinding van ouders hierin.  

Spreekt dit jou aan? Laat het ons dan weten via onderstaand mailadres. Wil je eerst meer informatie 

rondom de ouderraad of de functies van voorzitter, penningmeester en contactpersoon goede 

doelen, dan kun je uiteraard ook mailen naar ouderraad@eersteleidseschool.nl. 

       
 

 

mailto:ouderraad@eersteleidseschool.nl
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Vrije (studie)dagen en vakanties schooljaar 2020-2021 

 

Herfstvakantie   17-10-2020 tot en met 25-10-2020 

Kerstvakantie     19-12-2020 tot en met 03-01-2021 

Studiedag 3    vrijdag 19-02-2021  

Voorjaarsvakantie    20-02-2021 tot en met 28-02-2021 

Paasvakantie    02-04-2021 tot en met 05-04-2021 

Studiedag 4    dinsdag 06-04-2021 

Meivakantie    26-04-2021 tot en met 09-05-2021   

Hemelvaartsdag + dag erna  13 en 14-05-2021 

Studiedag (verplaatst)  maandag 28 juni 2021 

2e Pinksterdag    24-05-2021 

Zomervakantie   16-07-2021 tot en met 29-08-2021 

 

12 uur vrij: 

Sinterklaas    04-12-2020    

Vrijdag vóór kerstvakantie  18-12-2020 

 

                                                                                       
 

   

 

EN TOEN?  
 
De landelijke Kinderboekenweek loopt van woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober 

Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, 

waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in 

oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. 

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door 

het lezen van boeken! 

 

Op de E.L.S. zijn we van maandag 5 oktober t/m vrijdag 16 oktober volop bezig met dit thema. 

In elke klas zullen deze weken verschillende activiteiten plaatsvinden gericht op boeken en lezen. 

Naast activiteiten in de klas hebben we ook dit jaar weer een aantal klas overkoepelende activiteiten: 
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 Maandag 5 oktober lezen de leerlingen van groep 7 en 8 uit hun favoriete prentenboek voor 

aan de kinderen van groep 1 t/m groep 3.  

De groepen 4 gaan luisteren naar een verhaal uit het verhalenkasteel. 

De groepen 5 en  6 gaan deze dag aan de slag met een Afrikaanse legende. 

 Vrijdag 16 oktober kijken de kinderen naar het lerarentoneel wat speciaal in het thema van 

de Kinderboekenweek geschreven is en wordt de Kinderboekenweek afgesloten. 

 

Dit jaar is er helaas geen boekenmarkt met de kinderen.  

We willen kinderen zoveel mogelijk met boeken in aanraking laten komen.  

Gelukkig hebben we in Leiden een bibliotheek vol boeken! Kinderen kunnen gratis lid worden, 

daarnaast is er voor kinderen die het lezen nog lastig vinden Yoleo.  

Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van “hybride” boeken (tekst gecombineerd met audio) 

lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken, 

die ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. 

Alle kinderen met een bibliotheekpas  kunnen gratis boeken lezen met Yoleo! 

 

De schoolbibliotheek is bijna klaar!  

Na maanden hard werken zijn de boeken bijna zover om uitgeleend te worden. We willen graag de 

bibliotheek blijven vullen met boeken.  

Elke leerling krijgt een Kinderboekenweekkrant mee naar huis. Hierin kunt u alle informatie over de 

actie lezen. 

 

 

 

Wanneer kinderen meer lezen, zal dit invloed hebben op hun woordenschat, waardoor zij beter in staat 

zijn te communiceren. Ook zullen zij teksten sneller en makkelijker kunnen begrijpen en stimuleert het 

de verbeeldingskracht. 

Wij hebben er als team erg veel zin in om de kinderen nog enthousiaster te maken om te lezen. Ook 

thuis kunt u helpen om dit te realiseren. Vanaf de kleuterleeftijd is voorlezen erg belangrijk en vanaf 

groep 3 kunnen kinderen zelf gaan lezen (bij voorkeur minimaal 10 minuten per dag). 

 

Met vriendelijke groet,  

De Kinderboekenweekcommissie 
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  Pagina 6 van 12 
   

 

 

Leiden ontzet   

Het jaar 2020 is anders in alle opzichten. Ook de viering van Leiden Ontzet was niet zoals we gewend 

zijn! Geen hutspot eten op school, geen kermis, geen taptoe, geen optocht! De minikoraal online! Maar 

op school vergeten we 3 oktober niet! Hieronder een impressie in groep 3-4. 
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ZIEK, TE LAAT, DOKTER, ORTHO OF TANDARTS e.d.
 

Wilt u een melding doorgeven?  

Dit doet u bij voorkeur via ons communicatiesysteem PARRO, regelrecht naar de leerkracht. Het 

emailadres ‘ziekmelding’  kunt u ook gebruiken. Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar. 
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Gevonden voorwerpen 
 

We hebben al weer heel wat gevonden voorwerpen  (voornamelijk kleding) verzameld. Als u iets mist, 

neem dan even contact met ons op. 

 

 
 

 

 

 

 

        

Complimentje geven 

 

Kleine en grote mensen vinden het fijn om een complimentje te krijgen. Ook het geven van een 

complimentje aan een ander maakt ons blij.  

Voeger dachten ouders dat ze hun kinderen vooral moesten wijzen op wat ze (nog) niet goed deden. 

Tegenwoordig zien we juist hoe belangrijk het is onze kinderen te vertellen wat ze wel goed doen. 

Te veel complimentjes? 

Er zijn ook mensen die zeggen dat we moeten oppassen met te veel complimentjes geven. Zij wijzen 

erop dat het ertoe kan leiden dat een kind denkt dat hij alles geweldig doet. Of dat een kind 

afhankelijk wordt van het krijgen van een complimentje voor alles wat hij doet.  

Bent u iets kwijt van uw zoon/dochter? 

NEEM DAN EVEN CONTACT MET ONS 

OP, HET BANKJE MET GEVONDEN 

VOORWERPEN IS WEER HELEMAAL 

VOL!! 
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Voor kinderen met weinig zelfvertrouwen kan het extra belangrijk zijn regelmatig een complimentje te 

krijgen. Het kan ze helpen hun aandacht te richten op wat ze (al) goed kunnen. En het kan hen 

aanmoedigen nieuwe dingen uit te proberen. 

Onverwachte reacties 

Het gekke is dat blijkt dat het soms ook juist tegengesteld lijkt te werken.  

Sommige kinderen reageren helemaal niet blij of trots als ze een complimentje krijgen. Eerder een 

beetje nukkig. Dat kan gebeuren bij kinderen die niet gewend zijn complimentjes te krijgen voor wat 

ze goed doen. Ze weten eigenlijk niet wat ze er mee aan moeten. Denk niet gelijk dat het bij jouw kind 

niet werkt. Een kind kan leren complimentjes te ontvangen en er blij van te worden. Blijf zien wat je 

kind goed doet en laat merken dat je dat waardeert.  

Andere kinderen gaan gelijk gek doen als je zegt dat hun tekening geweldig mooi is geworden. Ze 

vertellen je dat het een stomme tekening is of ze verfrommelen hun papier. Dat gebeurt vooral bij 

kinderen die onzeker zijn over hun eigen kunnen. Het klopt niet wat papa of mama zegt! Deze 

kinderen laten zich meestal niet overtuigen ook al zou je dat zo graag willen.  

Handige tips 

Wat vaak wel werkt: 

Beschrijf aandachtig wat je kind doet of heeft gemaakt. Op die manier laat je merken dat de tekening 

de moeite waard is en haal je de aandacht af van goed of fout. Gebruik gewone woorden, bijvoorbeeld: 

Je hebt heel veel kleuren gebruikt!; Ik kan zien dat het avond is want je hebt er ook een maantje bij 

getekend. Dat is zeker papa, met die bril?  

Sluit aan bij het gevoel van een teleurgesteld kind. Het maakt ruimte voor een bredere blik.  Benoem: 

Je tekening is niet zo mooi geworden als je wilt hè? 

Vraag wat hijzelf het mooiste en het minst mooie vindt. Zo help je hem zich niet alsmaar te richten op 

het oordeel van anderen.  

En verder: 

Richt je waardering niet alleen op het resultaat van wat je kind doet, maar vooral ook op zijn inzet: 

 Je was gevallen en toen ging je het nog een keer proberen!; Ik zag dat je de lettertjes heel precies 

probeerde te maken. 

Vertel wat het mooie gevolg is van wat je kind doet: 

Jij hebt mama zo hard geholpen dat we nu al klaar zijn en nog even tijd hebben om je boekje te lezen.  

 Vermijd uitspraken als "Nou, nou, dat heb je snel gedaan, als je dat nou eens vaker zo deed". Houd 

het bij dit moment en houd je compliment ‘heel’.  

Jouw aandacht en eerlijke waardering: daar kan geen cadeautje tegenop. Daar krijgt je kind moed 

van! 

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. 
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Kinderen helpen omgaan met een scheiding 
 

 

Op maandag 26 oktober 2020 start de KIES-training in Leiden. Deze spel- en praatgroep 

helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar om te gaan met de scheiding van hun 

ouders.  

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het meemaken van de scheiding van hun 

ouders overkomt ze. Hoe kinderen omgaan met de nieuwe situatie kan zeer verschillend zijn. 

 

In de KIES-groep praten we over wat jouw kind moeilijk vindt. Hij of zij hoort hoe anderen daarmee 

omgaan en oefent met het vragen stellen en vertellen van dingen. Je kind probeert zichzelf en de 

scheiding beter te begrijpen. Dit doen we door allerlei leuke activiteiten zoals spel, tekenen, schrijven, 

toneel en praten. 

De ervaring leert dat kinderen met veel plezier deelnemen. Maak dus 

gebruik van deze mogelijkheid voor je kind(eren)! KIES wordt gegeven en 

begeleid door een speciaal getrainde KIES-coach. 

De KIES-training is een groepstraining van 8 bijeenkomsten, en 1 

ouderbijeenkomst.  

 

Datum en locatie 

Startdatum:  start op maandag 26 oktober 2020 

Tijd:   16.00 - 17.10 uur 

Locatie:  Nieuw Pancrat, Middelstegracht 85, Leiden 

Kosten:  Gratis 

 

Ga voor aanmelden of meer informatie naar www.cjgcursus.nl of deze link 

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon:  088 254 23 84 

 @ cjgcursus 

 

http://www.cjgleiden.nl/cursussen/kies-spel--en-praatgroep-kinderen-groep-4-8-in-leiden/100018/2631/565927
https://www.cjgleiden.nl/cursussen/start-kies-spel--en-praatgroep-kinderen-groep-4-8---leiden/-1/2631/565927
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus
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