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NIEUWSBRIEF
JUNI 2021

Eerste Leidse
Schoolvereniging
Zomervakantie: vanaf vrijdag
16 juli tot en met 29 augustus.

Beste ouder(s) ,verzorger(s),
Dit keer een nieuwsbrief met veel verschillende onderwerpen.
Ik wil u informeren over het NPO programma, over het schoolreisje en
andere interessante onderwerpen zoals bijvoorbeeld het slotspektakel en
de jaarplanning.
Allereerst de Schoolscan en het NPO programma
Het NPO programma is een landelijke
project om eventuele leerachterstanden weg te werken. Elke
school heeft een budget van het
ministerie gekregen om interventies in te zetten. Om die reden hebben
we de afgelopen maanden de schoolresultaten zo volledig mogelijk in
kaart gebracht. We weten op dit moment op alle onderdelen hoe we
ervoor staan.
We zijn blij en trots om te kunnen delen met u, dat we het afgelopen
jaar een mooie prestatie hebben neergezet. De resultaten liggen dit
schooljaar op of zelfs boven het gemiddelde niveau van de afgelopen
3 tot 5 jaar. En dat is absoluut een bijzondere prestatie! Een prestatie
die we samen met u als ouders hebben neergezet. De schoolscan is u
inmiddels in PARRO toegestuurd.
De samenwerking tussen u en de school, de lessen tijdens de online
periode en het feit dat we de gehele periode geen klassen naar huis
hebben gestuurd of verdeeld hebben, heeft een duidelijk positief effect
gehad. Een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn.
De bandbreedte tussen de leerlingen is wel iets gegroeid. We zullen op
individueel niveau kijken wat we kunnen doen.

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.

Daarnaast is er ook op sociaal emotioneel gebied een enquête onder de
ouders uitgezet. Daarin scoren we t.o.v. het land gemiddeld. De uitslag
van deze enquête is bijgevoegd.
Op dit moment zijn we bezig met een programma waarbinnen we
een aantal accenten
willen plaatsen. Het doel is om met de NPO gelden een structurele
verbetering aan te brengen aan ons onderwijs. Zodra het programma
bekend is komen we daar op terug.
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Schoolreisje verplaatst naar september.
Wij hebben het besluit om wel of niet te gaan (in de hoop op versoepelingen) zo lang mogelijk
uitgesteld. Deze week hebben we moeten besluiten om het schoolreisje uit te stellen tot september.
Zoals misschien al in het nieuws heeft gehoord wordt het nog steeds door de GGD
en het R.I.V.M. sterk afgeraden om op schoolreisje te gaan.
De school heeft naar de leerlingen een afgeleide verplichting tot zorg. Deze zorgplicht van een school
naar leerlingen geldt ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid. Het is niet alleen een verplichting
op en rond een school, maar ook tijdens een schoolreisje of een uitje. Ook als werkgever is er een
zorgplicht naar de werknemers. Dit houdt in dat je zorg dient te dragen voor een veilige en gezonde
werkomgeving. Een werkgever dient de aanwijzingen van het RIVM en de overheid goed op te volgen,
maar ook actief te controleren of werknemers zich aan de aanwijzingen houden.
Het zal voor een werknemer moeilijk zijn om aan te tonen dat de besmetting op het werk heeft
plaatsgevonden. Hij of zij wordt hierbij door de wet geholpen als een werkgever niet voldoet aan
die zorgplicht. Daarom is het als werkgever belangrijk aan de zorgplicht te voldoen. Dit zijn de
voornaamste redenen dat wij het schoolreisje hebben uitgesteld.
Voor groep 8 hebben wij voor de jaarlijkse evenementen zoals kamp en de musical een aangepast
programma gemaakt. De ouders zijn daar al van op de hoogte gesteld.
Concreet betekent dit dat wij volgend schooljaar in de tweede helft van september en in juni 2022 een
schoolreisje hebben gepland. In september gaan we met de gehele school naar één locatie. Dat we
extra ons best gaan doen om dit onvergetelijk te maken spreekt voor zich.
Diverse onderwerpen
Schoolfotograaf
De fotograaf is afgelopen week langs geweest. Binnenkort krijgt u (weer) een uitbreiding van de
collectie.
Slotspektakel
Het besluit voor de invulling van het slotspektakel hebben we uitgesteld tot na de persconferentie
van 26 juni. We hopen op versoepelingen waardoor we u als ouders weer kunnen uitnodigen. De
kinderen zijn al aan het oefenen. Er liggen twee scenario’s klaar;
één met publiek en één zonder publiek.
Formatie
Volgende week hopen we de formatie voor het volgende schooljaar bekend te maken. We hebben
daarbij gestreefd naar zo min mogelijk wijzigingen.
Jaarplanning
De jaarplanning staat in deze nieuwsbrief en u zult kunnen lezen dat we een kort schooljaar hebben.
Dit komt door het schuiven binnen de verschillende vakantieperiodes. Zowel in studiedagen (2,5) als
in lesuren (952) is dit merkbaar. Deze dagen en uren worden in de andere jaren weer ingehaald. Dit
gebeurd in een cyclus van 6 jaar. Het goede nieuws is dat we 4 oktober als een vrije dag hebben
ingeroosterd, omdat er veel activiteiten van het Leidens-ontzet op deze dag ingepland staan.
Dit was het tot nu toe en ik wens iedereen de laatste schoolweken veel plezier toe.
Met vriendelijke groet
Ed Bossong.
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Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2021-2022
3 oktober viering
Studiedag 1
Herfstvakantie
Sinterklaasviering
Middag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag 2
Voorjaarsvakantie
Studiedag 3
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + dag erna
2e Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 04-10-2021
vrijdag 15-10-2021
16-10-2021 tot en met 24-10-2021
3-12-2021, kinderen om 12.00 uur vrij
24-12-2021, kinderen om 12.00 uur vrij
25-12-2021 tot en met 09-01-2022
dinsdag 15-02-2022
26-02-2022 tot en met 06-03-2022
woensdag 06-04-2022
15-04-2022 tot en met 18-04-2022
23-04-2022 tot en met 08-05-2022
26 en 27-05-2022
maandag 06-06-2022
09-07-2022 tot en met 21-08-2022
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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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