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NIEUWSBRIEF
NOVEMBER 2020

Eerste Leidse
Schoolvereniging
Beste ouder(s), verzorger(s),
Sinterklaas en Kerst staan voor de deur!
Met de huidige voorzorgsmaatregelen is het voor veel gezinnen een
ingewikkelde tijd.
Velen van ons hebben de reis naar ouders en familie afgezegd of zijn aan
het puzzelen hoe en met wie we de feestdagen gaan doorbrengen.

Sinterklaas: vrijdag 4
december om 12.00 uur vrij!

Op school zijn we ons ervan bewust
dat er concessies gedaan moeten
worden, maar we maken het extra
gezellig!
In deze week mogen de kinderen
hun schoen zetten en volgende week
donderdag (3 december) hebben we
voor alle klassen de populaire
Pietengym op het programma.
En ik heb gehoord dat Sinterklaas in
de nacht van 3 op 4 december op
school slaapt! Er worden in ieder geval allerlei voorbereidingen getroffen.
Als Sinterklaas op vrijdag 4 december wakker wordt komen alle klassen
langs bij de Sint in de aula, want ik heb begrepen dat Sinterklaas graag
een klassenfoto wil maken. Ook in de klas wordt er natuurlijk aandacht
geschonken aan dit grote feest.

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.

Op 7 december starten we met Kerst, we
brengen de school in kerstsfeer. Alle groepen gaan ook een versiersel
knutselen voor een goed doel. Op 11 december hebben we vervolgens
“foute kersttruien dag” en de dagen daarna maken we ons op voor de
kerstmusical van groep 6.
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Op 17 december bevindt de gehele school zich in kerstsfeer en hebben we het grote kerstontbijt. En
alsof dit niet genoeg is staat de laatste dag voor de vakantie de “Onesiedag” gepland. Hiermee gaan
we rustig toeleven naar de kerstvakantie.
Natuurlijk wordt u nog verder uitgebreid geïnformeerd via de leerkracht en PARRO.
Met dit in het vooruitzicht willen we nu alvast iedereen hele fijne feestdagen en vooral een gezond
2021 toewensen.
Namens het team, Ed Bossong.

COVID19 Negatief reisadvies
Hierbij weer het laatste protocol (19 november) waarop wij onze huidige richtlijnen baseren.
In deze update zijn de belangrijkste onderwerpen duidelijk beschreven.
Zoals u weet is er voor de aankomende periode ook een negatief reisadvies afgegeven.
Omdat wij een internationale leerlingpopulatie hebben willen wij dit graag onder u aandacht brengen.
Negatief reisadvies tot half januari! Wat betekent dat voor u?
Het huidige advies is om tot half januari 2021 geen reizen naar het buitenland te maken, tenzij strikt
noodzakelijk.
Wij gaan voor de opvolging van dit advies uiteraard uit van de verantwoordelijkheid van de ouders zelf.
Wat dit concreet voor u betekent kunt u teruglezen op de site van het ministerie (onderstaande link).
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Als het in uw situatie de aankomende vakantie echt noodzakelijk is om te reizen wil ik u wijzen op de
thuisquarantaine periode.
Deze staat beschreven in de bijlage Protocol Basisonderwijs hoofdstuk 5.
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Daarin staat vermeld dat na een noodzakelijk verblijf van ouders/kinderen in het buitenland in een land
waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar
code oranje of rood, er een dringend advies geldt om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij
terugkomst.
Dit betekent dat de ouders die ervoor kiezen om toch te reizen, de kinderen niet kan komen brengen
of halen.
Op basis van onze zorgplicht voor de veiligheid op school zullen wij die ouders wegsturen als men dit
advies niet opvolgt.
Het leek ons belangrijk om u hier van tevoren goed op de hoogte van te stellen.

Komt de Sint op vrijdag 4 december?
De Sintcommissie is druk in de weer geweest om de school te versieren want wie weet komt
Sinterklaas de E.L.S. bezoeken… Zelfs zijn slaapkamer is ingericht!!! Nu maar wachten……
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Vrije (studie)dagen en vakanties schooljaar 2020-2021
Kerstvakantie
Studiedag 3
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Studiedag 4
Meivakantie
Hemelvaartsdag + dag erna
Studiedag (verplaatst)
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19-12-2020 tot en met
vrijdag 19-02-2021
20-02-2021 tot en met
02-04-2021 tot en met
dinsdag 06-04-2021
26-04-2021 tot en met
13 en 14-05-2021
maandag 28 juni 2021
24-05-2021
16-07-2021 tot en met

12 uur vrij:
Sinterklaas
Vrijdag vóór kerstvakantie

04-12-2020
18-12-2020

03-01-2021
28-02-2021
05-04-2021
09-05-2021

29-08-2021
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Groep 3-4 in het Leidsch Dagblad
Groep 3-4 heeft meegedaan aan de Rood-Witwedstrijd op 3 oktober. De foto van groep 3-4 is in de
prijzen gevallen. Alle kinderen hebben vrijdag 13 november hun prijs ontvangen! Een boek!!

De winnende foto.
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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.

Zet je licht aan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een
onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt
met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel
áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig
en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct
voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk
is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat
20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak
werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze
gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie.
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Even voorstellen ...
Lieve ouders en kinderen,
Mijn naam is Ankie Kolen en ben moeder van drie zonen. Wij zijn geboren en getogen op Curaçao en
wonen sinds augustus in Nederland. Ik heb daar 21 jaar op een basisschool gewerkt. En ben
ontzettend blij dat ik mijn werkzaamheden nu mag voortzetten op de Eerste Leidse Schoolvereniging.
Ik ben sinds november werkzaam binnen de school, als ondersteuning, voor de kinderen en de
leerkrachten. En het bevalt mij erg goed. In januari mag ik voor groep Groen staan, de intsroomgroep
en heb er veel zin in! Hopelijk kunnen we binnenkort nader kennismaken.

‘Piep, zei de muis’
Piep, zei de muis! - bijeenkomsten voor kinderen
Binnenkort starten er in Leiden bijeenkomsten Piep, zei de muis! voor kinderen van 4-8 jaar die extra steun
nodig hebben, omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en
spanningen.
Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen
weet. Een familielid die ziek is, een scheiding, verlies, verdriet,
geweld. Een kind kan dan een steuntje in de rug gebruiken.

raad mee
ruzie of

Wat kan je verwachten?
‘Piep, zei de muis’ is een leuke groep waar kinderen plezier
vriendjes maken en iets helemaal voor zichzelf hebben.
Een kind leert dat het probleem niet door hem of haar komt. De
vertelt over wat hij meemaakt en vraagt de kinderen om samen
hiervoor oplossingen te zoeken.

hebben,
handpop
met hem

Tijdens ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de groep doen en waarom. Het is voor kinderen
belangrijk om te weten dat de ouders belangstelling hebben en het goed vinden wat ze doen. En we bespreken
andere zaken waar ouders in de opvoeding tegenaan lopen.

Waar en wanneer?
Locatie:
GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Sandifortdreef 19, Leiden
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Data:
Tijd:
Kosten:

‘Piep, zei de muis’ bestaat uit 10 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 voor de ouders.
start op 27 januari 2021
13.30 – 15.00 uur
Geen

Geïnteresseerd? Meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl of deze link.

CJG-Webinars Kind en Media
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach van Bibliotheek
de Groene Venen twee Webinars over Kind en Media.

Beeldschermgebruik door kinderen. Daar kun je je wel eens zorgen
Tijdens deze avond bespreken we de voor en nadelen van het
beeldschermen en online media door kinderen. Je krijgt tips hoe je je
mediawijs opvoedt.

over maken.
gebruik van
kind

Er is één webinar voor ouders van kinderen van 4-8 jaar en één webinar voor ouders van kinderen van 9-12 jaar.
Datum:

Voor de leeftijdsgroep: 4-8 jaar: donderdag 10 december 2020

Tijd:

Voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar: dinsdag 19 januari 2021
20.00 - 21.30 uur

Kosten:

€ 5,- p.p.

Geïnteresseerd? Aanmelden via www.cjgcursus.nl

Cursus Positief opvoeden! (Triple P)
Voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar met emotionele en/of gedragsproblemen, die behoefte hebben aan meer
begeleiding bij de opvoeding.

De cursus start op donderdag 28 januari 2021 van 19.30 - 21.30 uur in Gebouw RijnVeste, Sandifortdreef 19,
2333 ZZ Leiden.

De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms
Simpele, duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig gedrag
prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips geven.

zware taak.
kunnen heel

Je leert het lastige gedrag van je kind beter begrijpen, een
met je kind ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst
omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit

positieve band
gedrag,
de hand lopen.
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De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3 telefonische contacten met de trainer,
kosten € 25,- p.p. (ouderparen 10% korting) (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).

Aanmelden of meer informatie via www.cjgcursus.nl of via deze link

Webinar – Gezin in scheiding? Hoe zorg goed voor jezelf!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert de webinar ‘Gezin in scheiding’ voor ouders met
kinderen tot 18 jaar die een scheiding meemaken of recent gescheiden zijn.

Als je relatie eindigt staat je leven op z’n kop. Dat je kinderen dat
meemaken, maakt het extra moeilijk. Hoe kun je in deze periode
mogelijk voor je kinderen zorgen? Het eerste antwoord op die
door goed voor jezelf te zorgen. In dit webinar hoor je hoe andere
doen en krijg je slimme tips van scheidingscoach Anouk Boering.

ook moeten
zo goed
vraag is:
ouders dat

Als je meedoet, krijg je in elk geval meer zicht op…



Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig?
En wat kun je daarbij van andere gescheiden ouders leren?

Het wordt een interactieve avond boordevol praktische tips en veel tijd om ervaringen uit te wisselen met de andere
deelnemers.

Meld je aan voor ons gratis webinar!

Datum:
Tijd:

Dinsdag 15 december 2020
20.00 – 21.00 uur

Kosten:

Geen

Aanmelden: www.cjgcursus.nl of via deze link

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:

www.cjgcursus.nl

E-mail:

info@cjgcursus.nl

Telefoon:

088 254 23 84

Volg CJGcursus op

en

. Like it!
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