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Beste ouders, verzorgers, 

 

Allereerst wens ik iedereen een succesvol en vooral gezond 2022 toe.   

We zijn op school begonnen met een aantal nieuwe ontwikkelingen. 

Graag neem ik u daarin mee... 

We hebben de laatste tijd veel overlast gehad van rondhangende 

jongeren. 

Er lag in de ochtend regelmatig afval op het kleuterplein en er zijn het 

afgelopen jaar verschillende vernielingen aangebracht. 

We hebben te maken gehad met een flinke brand in een afvalcontainer en 

zelfs een inbraak. 

Maatregelen waren hard nodig. 

Na een lang traject met de gemeente is er voor een periode van een jaar 

een samenscholingsverbod voor het schoolplein afgekondigd. 

 

 

 

 

Vrije dagen/vakantie; 
Dinsdag 15 feb=studiedag alle 

kinderen zijn vrij. 

 

Voorjaarsvakantie; 26 feb t/m 6 

mrt 
 

 

 

 

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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Het verbod geldt voor heel 2022 en duurt van 20.00 t/m 07.00 uur. 

Jongeren kunnen nu direct aangesproken worden en zijn werkelijk in overtreding als ze zich niet aan 

de regels houden. 

Tegelijkertijd hebben we camera's opgehangen om het schoolplein te bewaken. 

 

 

De maatregelen hebben de afgelopen weken al effect gehad want de overlast was gelukkig tot nu toe 

minimaal. 

 

Verder zijn we (op de langdurige zieken na) begonnen met een volledige bezetting.  

Toch bleken we kwetsbaar want na een week zijn er alweer leerkrachten in quarantaine gegaan. 

Tot nu toe weten we het redelijk op te vangen. 

 

Het valt op dat de Corona regels binnen en buiten de school nogal aan verandering onderhevig 

zijn. Dat zorgt regelmatig bij u, maar ook bij ons voor verwarring.                                                  

We zorgen er in elk geval ervoor dat het laatste protocol bereikbaar is op onze 

website.                                                                                                                                        

Soms zit er even tijd tussen de aankondiging en het publiceren van de protocollen, maar dat komt 

doordat ze opnieuw door de RIVM en GGD geschreven moeten worden. 

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u me het best persoonlijk benaderen. 

 

Daarnaast wil ik u nogmaals wijzen op het juist parkeren van de auto. We hebben na lang overleg met 

de gemeente extra parkeerplaatsen bij de school kunnen creëren.                                                    

Er is nu voldoende ruimte om de auto dicht bij school te parkeren. Parkeer dus niet op de stoep of sta 

niet stil op de weg.                                                                                                                      

Dit zorgt voor een gevaarlijke verkeerssituatie vooral als 300 kinderen komen en/ of naar huis willen 

gaan. 

 

We hebben er veel zin in dit jaar. We hebben er dan ook vertrouwen in. 
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Er zijn klassen die door een quarantaineperiode lang geen les hebben gehad, of zijn er individuele 

situaties die aandacht nodig hebben.  

Maar door de NPO gelden hebben we een mooi programma kunnen inrichten 

We gaan onder andere aan de slag met scholing van de leerkrachten, extra begeleiding voor 

meertalige kinderen, een nieuw beleid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, met nieuwe 

methodes, een uitbreiding van de schoolbibliotheek en meer aandacht voor oudercommunicatie. 

Hopelijk kunnen we op zeer korte termijn u daar meer over vertellen. 

Uitdaging is er in ieder geval voldoende. 

Met vriendelijke groeten, 

Ed Bossong 

  

 

Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2021-2022 
 
 

Studiedag 2    dinsdag 15-02-2022 

Voorjaarsvakantie    26-02-2022 tot en met 06-03-2022 

Studiedag 3    woensdag 06-04-2022 

Goede Vrijdag en Pasen  15-04-2022 tot en met 18-04-2022 

Meivakantie    23-04-2022 tot en met 08-05-2022 

Hemelvaartsdag + dag erna  26 en 27-05-2022 

2e Pinksterdag    maandag 06-06-2022 

Zomervakantie    09-07-2022 tot en met 21-08-2022 
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Kunst!!!  

 
Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar weer het project KUNST. Met de hele school werken we aan het 

thema beeldhouwen.  

Iedere groep geeft daar zijn eigen invulling aan. We houden jullie via Parro op de hoogte wat er 

allemaal gemaakt wordt.  

Het project heeft helaas geen afsluitende tentoonstelling dit jaar.  

  

   

 
 

- Van de Ouderraad -  

Helaas mogen we nog niet, maar na een lange periode waarin feestelijke activiteiten op school geen 

vanzelfsprekendheid waren, verheugen we ons op de terugkeer van een aantal vaste onderdelen in het 

jaarprogramma.  

Voor iedereen, maar zeker voor ouders van kinderen die vanaf 2020 nieuw op school zijn gekomen: de 

Ouderraad ondersteunt normaal gesproken de school bij de extra activiteiten rondom Sinterklaas, 

Kerst, de Disco, de Juffen- en Meesterdag, de schoolreis en natuurlijk het Slotspektakel. Daarbij zijn 

extra handen zeer welkom! Voor een aantal van deze activiteiten zoeken wij nog ouders die het leuk 

vinden om in de voorbereiding of op de dag zelf iets moois te organiseren voor alle kinderen. 

Geïnteresseerd? Laat het ons weten! Aarzel niet om ons aan te spreken in en om de school, of stuur 

een mail naar ouderraad@eersteleidseschool.nl. Tot spoedig! 

Dorothé Bongaerts-Stubbé, Marjel Visser-Gouw, en Carolien Stolte  

   

mailto:ouderraad@eersteleidseschool.nl
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- From the Parent Council - 

We're still waiting. After a long period in which festivities in and around the school were simply not 

possible, we now look forward to the return of several events on our usual annual calendar. 

For everyone, but especially for the parents of children who joined the school from 2020 onwards: the 

Parent Council supports the school, circumstances permitting, in organising festivities around 

Sinterklaas, Christmas, the Disco, Teachers' Day, the annual school trip and of course the end of year 

Show. And we need your help! We are still looking for parents who would enjoy organising these 

activities with us.  

Interested? Let us know! Please don't hesitate to talk to us at school, or send us an email at 

ouderraad@eersteleidseschool.nl. We hope to see you soon! 

Dorothé Bongaerts-Stubbé, Marjel Visser-Gouw, en Carolien Stolte  

 

 

                                                                                 

 
ZIEK, TE LAAT, DOKTER, ORTHO OF TANDARTS e.d

 
Een aantal van u heeft het al ontdekt: vanaf dit schooljaar is het mogelijk dat u direct via Parro een 

absentie doorgeeft.  

 

Dit is voor onze leerkrachten heel fijn want dat scheelt een administratieve handeling. 

https://parnassys.zendesk.com/hc...2/mceclip14.gif  

 

Het zou fijn zijn als ook een eindtijd weergeeft omdat alleen de leerkracht dit kan aanpassen. Dus als 

uw kind ziek is graag per dag een nieuwe melding. Het blijft ook mogelijk om via de oude manier 

absenties door te geven. Bedankt voor uw medewerking! 

 

 

      

 

mailto:ouderraad@eersteleidseschool.nl
https://parnassys.zendesk.com/hc/article_attachments/4402862434322/mceclip14.gif


   

  Pagina 6 van 8 
   

 

 

 

JARIG IN JANUARI, GEFELICITEERD !!!!! 
Aryana, Sofia, Isaiah, Annabelle, Noah, Isandro, Sergio, Michael, Lina, Britney, Olaf, Cas, Nayara, 

Thomas, Louis, Faas, Cathelijne, Jonas, Dominic, Siebe, Liam, Chris, Sarah, Daniel, Jasmijn, Janina en 

Amina.    
  

 

 

 

LEGE BATTERIJEN INLEVEREN 

 
Lege batterijen horen niet in de prullenbak, dat weet inmiddels bijna iedereen. Er zitten stoffen in 

batterijen die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. En bovendien: in elke lege batterij zit nog een 

dikke vette plus. Van de teruggewonnen metalen worden allerlei nieuwe producten gemaakt: van een 

brilmontuur tot een fiets en van een armband tot een dakgoot. Inleveren dus! U vindt de inleverton in 

de gang bij de hoofdingang. 
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CJG-CURSUS POSITIEF OPVOEDEN (TRIPLE P; 5 BIJEENKOMSTEN)  
  
  
CJG Leiden organiseert de cursus Positief Opvoeden (Triple P) en start maandagavond 14 februari 2022 voor 
ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar met emotionele en/of gedragsproblemen.   
  
De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms moeilijke taak. Tijdens de cursus Positief Opvoeden krijg je 
eenvoudige tips hoe je om kunt gaan met lastig gedrag van je kind.  
Tijdens deze cursus worden verschillende onderwerpen besproken. Hoe toon je waardering voor de dingen die je kind 
goed doet? Welke uitdagende activiteiten bied je je kind aan? Wat doe je als je kind zich niet aan die regels houdt? 
Hoe negeer je ongewenst gedrag en hoe geef je een time-out aan je kind.   
Je leert hoe belangrijk het is om op een positieve manier met je kind om te gaan. Je krijgt praktische tips hoe je dit 
kunt doen.  
De cursus start op maandag 14 februari 2022 van 19.30 – 21.30 uur, en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur 
en 3 telefonische contacten met de trainer. Deelname kost € 25,00 per persoon (Ouderparen 10% korting).   
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.   

  
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen  

Website: www.cjgcursus.nl  
E-mail: info@cjgcursus.nl  
Telefoon:  088 254 23 84  

@ cjgcursus  

  
  

  

  

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


   

  Pagina 8 van 8 
   

 

 


