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NIEUWSBRIEF 
MAART 2021 
  

Eerste Leidse  

Schoolvereniging 

www.eersteleidseschool.nl  T: 0715765266 

 

 

 
 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vandaag is het vrijdag 26 maart en weer tijd om iets te schrijven voor de 
nieuwsbrief. 
Sinds de laatste lockdown zijn we alweer een paar weken onderweg en dat 
is een mooie aanleiding om iets te schrijven over het onderwijs. 
 
Waar staan we nu? 
 
Het is best spannend om vast te stellen waar de kinderen op dit moment 
staan. 
Wat hebben ze opgepakt? Wat hebben ze gemist? Hoe staan ze ervoor? Wat 
kunnen ze aan? 
 
Mede daarom hebben de afgelopen weken en dagen in het teken gestaan 
van allerlei verschillende toetsen. 
We verwachten in de maand april een redelijk goed beeld opgebouwd te 
hebben van het niveau van al onze leerlingen. 
Van daaruit kunnen we op individueel niveau concrete plannen maken. 
 
Het ondersteuningsprogramma vanuit de eerste lockdown wordt na de 
meivakantie weer voortgezet. 
Daarnaast heeft de school dit jaar een forse subsidie aangevraagd om vanaf 
volgend schooljaar een breed ondersteuningsprogramma aan te bieden. 
 
De subsidie is volledig toegekend. Tegelijkertijd wordt er in het onderwijs 
ook op andere plekken financiën vrijgemaakt om leerlingen met 
achterstanden te ondersteunen. Op dit moment zijn we daarom druk aan 
het nadenken hoe we dit het beste kunnen inzetten en kunnen besteden. 
 
Het positieve nieuws is dat we (tot nu toe) geen klassen naar huis hebben 
moeten sturen door een tekort aan capaciteit. 
De voorzichtige verwachting is mede daarom dat de achterstanden te 
overzien zijn. 
 

 

 

Paasvakantie: vanaf vrijdag 2 

april tot en met maandag 5 

april. 

 

Studiedag: dinsdag 6 april, alle 

kinderen zijn vrij. 

 

 

 
 

 

 

Belangrijke mededeling 

over (voor)aanmelding: 
Van de administratie:  NIET 

WACHTEN: 

 

Jonge broertjes en/of zusjes die 

nog niet zijn (voor)aangemeld: 

  

Neemt u zo snel mogelijk contact 

op met de administratie zodat 

uw jongste (voor)aangemeld kan 

worden voor het toekomstig 

leerlingenbestand. 

 

 

http://www.eersteleidseschool.nl/
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Zodra hier meer over bekend is, zullen we u informeren. 
 
Ook de ontwikkeling van het team staat niet stil. 
Daarom staat er na het paasweekeinde gewoon weer een studiedag gepland. 
We gaan dan met elkaar aan de slag met lees-en spellingsvaardigheden. 
 
Tot slot; ik hoop oprecht dat we de koers die we ingezet hebben, kunnen vasthouden. 
Ondanks de tegenslagen blijven we actief en in beweging. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ed Bossong. 

 

 

 

Vrije (studie)dagen en vakanties schooljaar 2020-2021 

 

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

Studiedag 4    dinsdag 06-04-2021 

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

Hemelvaartsdag + dag erna  donderdag 13 en 14-05-2021 

Studiedag (verplaatst)  maandag 28-06-2021 

2e Pinksterdag    maandag 24-05-2021 

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

 

 

 

                                                                                      

 

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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Even voorstellen 

 

Beste ouders,  

Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Angel Abedallaa. Ik ben sinds 18 januari van dit jaar 

de onderwijsassistent op school. Ik begeleid de kinderen uit alle groepen en tevens ondersteun ik de 

leerkrachten waar nodig.  

Ik woon in Rijnsburg en ik heb 2 zonen van 12 en 15 jaar. Ik vind het heel leuk om bij de Eerste Leidse 

Schoolvereniging te mogen werken. 
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De hartstocht van de ELS  

Op 10 april zal een groot deel van onze leerkrachtgeleding meedoen aan het wandelevenement 

Hartstocht van de Hartstichting. De leerkrachten zullen verschillende afstanden lopen, variërend van 5 

tot en met 30 km. De tocht is helemaal corona-proof gemaakt, omdat iedereen op een zelfgekozen 

tijdstip kan lopen en op een eigen gekozen plek. Door deel te nemen aan de Hartstocht en daarnaast 

sponsors te werven, zetten zij zich in voor de Hartstichtings werk voor jouw hart. Je hart is je 

belangrijkste orgaan. De Hartstichting is er voor jouw hart, door ziekte op tijd te ontdekken en te 

verhelpen. Ze werken aan 4 belangrijke doelen om leed en sterfte te voorkomen. 

                                                

1. Een hartgezonde leefstijl voor iedereen 

Een gezonde en actieve leefstijl verlaagt je risico op hart- en vaatziekten. Daarom stimuleert de 

Hartstichting mensen gezond te eten, voldoende te bewegen en op tijd te ontspannen. De Hartstichting 

maakt zich ook sterk voor een omgeving waarin gezond leven makkelijker wordt. 

 

2. Meer kennis van je risico op hart- en vaatziekten 

De Hartstichting roept mensen op vanaf hun 40e levensjaar hun bloeddruk, cholesterol en BMI te laten 

controleren. Met meer kennis van je waarden, kun je op tijd actie ondernemen om je risico op hart- en 

vaatziekten te verlagen. 

 

3. Snelle hulp als iedere seconde telt 

De Hartstichting leert mensen om symptomen van een beroerte of hartinfarct sneller te herkennen en 

direct 112 te bellen. Met een sterk netwerk van burgerhulpverleners en AED’s zijn wij in staat mensen 

steeds sneller te helpen bij een hartstilstand. 

 

4. Betere behandelingen voor het hart 

900 topwetenschappers werken elke dag aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen 

en beter te behandelen. 

 

Mocht u onze kanjers willen sponsoren dan kan dat via de volgende 

link; https://www.hartstocht.nl/eerste-leidse-schoolvereniging?skip_cookies=true&#amount=0 

         

https://www.hartstocht.nl/eerste-leidse-schoolvereniging?skip_cookies=true&#amount=0
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Babynieuws 

Op 14 februari is onze dochter Luísa Nina Ferreira de Miranda Santos geboren! 
Het gaat goed met ons en ook grote broer Joaquim is trots. 
Hopelijk kan ik dit schooljaar nog veilig een bezoekje aan school met Luísa brengen om haar aan iedereen te laten 
zien! 

Groetjes juf Anne. 
 
 

Paaslunch 

Ons traditionele paasontbijt kan om logistieke redenen helaas niet doorgaan! Iedereen vindt dat 

jammer want het was altijd een lust voor het oog (en de smaakpapillen) om te zien wat er allemaal 

naar binnen werd gebracht voor de leerlingen. 

Maar dit jaar maken we er een paaslunch van. Helpt u mee? Maak voor uw zoon en/of dochter een 

gezellig lekker gevuld broodtrommeltje.  

        

 

 

 


