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NIEUWSBRIEF
MAART/APRIL 2022

Eerste Leidse
Schoolvereniging
Beste ouder(s), verzorger(s),

Vakantie en studiedagen:

Deze nieuwsbrief gaat over de invulling van onze formatie en de plannen
voor volgend jaar.
Op dit moment zijn we hard bezig om de formatie van volgend jaar rond
te krijgen. Met de uitdagingen en de ambitie die we voor ons zelf hebben
geformuleerd, is dat een hele klus.
We willen graag het gehele NPO-programma en de doelstellingen uit het
schoolplan vorm gaan geven. Daarom zijn we binnen het
onderwijsprogramma voor volgend schooljaar op zoek naar leerkrachten
die direct inzetbaar zijn. We hebben de ruimte binnen de begroting en
extra gelden uit het NPO-programma gereserveerd om dit mogelijk
maken.

Studiedag 3: woensdag 6
april
Goede Vrijdag en Pasen:
15 april t/m 18 april
Meivakantie: 23 april t/m 8
mei

Mocht u in uw omgeving een leerkracht kennen die u een fijne
werkomgeving gunt dan is dit misschien een mooie kans voor hem of
haar. Zoals u hopelijk heeft ervaren zijn we een bijzonder leuk en hecht
team. Een team waar zorg voor elkaar een belangrijk uitgangspunt is.
Eventuele kandidaten kunnen rechtstreeks met mij of met het MT (Rini,
Marjolein en Kitty) contact opnemen.
Eerst een kop koffie drinken om kennis te maken kan ook, zonder
verplichtingen uiteraard. Mocht u zelf in het onderwijs werkzaam zijn,
iemand tegenkomen op een verjaardag of iemand weten die een leuke of
nieuwe uitdaging in het onderwijs zoekt, laat het ons weten.

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.

Pagina 1 van 8

Om de kwaliteit tussen de school en de ouders een extra impuls te geven zoeken we ook voor één dag
in de week een PR-medewerker.
Misschien een leuke uitdaging voor een ouder die dit met de thuissituatie kan combineren. Deze
medewerker (ouder) krijgt als doel om de verbinding tussen onze ouders en de school te verstevigen.
Door de corona is er toch wat verwijdering ontstaan.
We willen meer laten weten wat we allemaal binnen de school doen en organiseren. Het beheer van de
nieuwsbrief en de website zijn daar belangrijke onderdelen in. Daarnaast denken we aan interviews
met leerkrachten die een speciaal aandachtsgebied hebben of het organiseren van thema-avonden
over opvoedkundige of onderwijs gerelateerde onderwerpen.
Mocht u als ouder een achtergrond hebben die hier goed op aansluit en geïnteresseerd is in deze
functie/rol, laat het ons weten. Een oriënterend gesprek kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groeten,
Ed Bossong

Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2021-2022
Studiedag 3
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + dag erna
2e Pinksterdag
Zomervakantie

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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LENTEKRIEBELS
De lentekriebels zijn deze week begonnen. Juf Nanette kwam vandaag naar school in haar bijen-outfit,
het thema was bloemetjes en de bijtjes.

LETTERFEEST groep 3
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Op vrijdag 25 februari was het feest in groep 3 en 3/4. Als de kinderen alle letters hebben geleerd,
wordt dat al jaren gevierd met het LETTERFEEST!
We begonnen met een ren-je-rot-spel. De kinderen gingen op zoek naar letters, die overal op de
pleinen hingen. Bij elke letter was een opdracht (bijv. t - je eet het als je jarig bent). Met die
informatie renden de kinderen naar hun maatje en die schreef dat woord op (taart).
Daarna werd het welverdiende diploma uitgereikt en hadden we limonade met letterkoekjes. Om 15.00
uur kwamen de ouders de kinderen ophalen met applaus en bloemen. Daarmee sloten we deze
feestelijke dag leuk af. Een mooi begin van de vakantie!

Leden van de Ouderraad:
Dorothé Bongaerts-Stubbé, Marjel Visser-Gouw, en Carolien Stolte

email: ouderraad@eersteleidseschool.nl
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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!

JARIG IN MAART,

GEFELICITEERD !!!!!

Ambra, Philine, Nomily, Tigo, David, Sammy-Lee, Wisse Floris, Ester, Desney, Tadeo, Tobias, Ellenoor,
Adam, Tijn, Ayrik, Aino, Aram, Wiep, Valerio, Maas, Huub, Jago, Sara en Jack.

JARIG IN APRIL, GEFELICITEERD !!!!
Vera, Jaydee, Josefien, Tobias, Ties, Ali, Jaylee, Renske, Rosa, Marina, Gael, Sara, Jasper, Michi,
Angelo, Josje, Aneri, Mira, Renée, Cloe, Juliusz, Cosimo en Krijn

Pagina 5 van 8

WELKOM OP SCHOOL
Fabian, Guus, Daniël, Nélia, Jessmay, Bryce, Siya, Noah, Floris en Anastasia.

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.

Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd W4 Kangoeroe 2022
De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op veel scholen
wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer
140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.
Ook dit jaar deed de E.L.S. weer mee aan de W4Kangoeroewedstrijd.
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Donderdag 17 maart was het zover en deden 51 enthousiaste leerlingen een poging om de 24
uitdagende meerkeuze vraagstukken op te lossen in 50 minuten.
Uit groep 5 en 6 maakten 25 leerlingen de versie wizKID en uit groep 7 en 8 maakten 26 leerlingen de
versie wizSMART. Dit jaar was het niet de eerste keer dat de E.L.S. deelnam, maar wel de eerste keer
dat er digitaal gestreden werd.
De afgelopen RekenXL lessen hebben de leerlingen druk geoefend. Toch altijd een beetje spannend als
het dan echt gaat gebeuren op de wedstrijddag. Rode wangen van de inspanning en soms diepe
zuchten na het klikken op verzenden na het maken van alle opdrachten. Wat hebben alle leerlingen
hard gewerkt om de rekenproblemen op te lossen.
De komende weken houden we de berichten goed in de gaten, want er zijn nu al leerlingen die niet
kunnen wachten tot de uitslag er eindelijk is.
Voor de liefhebber die ook benieuwd is: in april en mei komen de antwoorden en de uitwerkingen op de
website en wordt de uitslag bekend gemaakt op www.w4kangoeroe.nl. Ook ontvangen we in die
periode de prijzenpakketten op school met in ieder geval voor iedere deelnemer een certificaat en een
aandenken.

Toneelweek groep 5/6 en 6
Omdat de kerstmusical van dit schooljaar niet door kon gaan staat deze week voor de groepen 5/6 en
6 in het teken van toneel. Tot de kleine pauze wordt er gewoon gewerkt aan de basisvakken. Na de
kleine pauze vervallen de lessen en gaan de kinderen onder leiding van Britt Fievez aan de slag met
het maken van een eigen toneelstuk. Vrijdagmiddag voeren ze het toneelstuk op voor hun ouders .
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Tussenschoolse opvang Wonderland (TSO)
Regelmatig komt het voor dat aan leerkrachten vragen gesteld worden over incidenten die tijdens de
TSO zijn gebeurd.
In overleg met de TSO-coördinator van Wonderland is het volgende besloten: Vanaf heden is het de
bedoeling dat als u als ouders vragen heeft over de TSO, deze direct gesteld kunnen worden aan
Wonderland en wel via het volgende mailadres; sportbsosportenspel@gmail.com
De coördinator van de TSO zal zo snel mogelijk uw mail beantwoorden.
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