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NIEUWSBRIEF
MEI 2022

Eerste Leidse
Schoolvereniging

Vakantie en studiedagen:

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Op woensdag 25 mei aanstaande zullen alle leerkrachten en medewerkers van de
E.L.S. hun verjaardag samen vieren: De juffen- en meesterdag!
Dit zal een feestelijke ochtend worden met een leuk programma voor leerlingen en
leerkrachten. Om de dag goed te laten verlopen, delen we graag wat belangrijke
zaken met jullie.

Hemelvaart met extra dag:
26 en 27 mei
2e Pinksterdag:
6 juni
Slotspektakel: 7 juli (om
13.00 uur op school
(geluncht)
Vrije dag voor de vakantie:
vrijdag 8 juli
Zomervakantie:
9 juli tot en met 21 augustus

De dag zal om 08:30uur gezamenlijk geopend worden op het schoolplein. Op het
plein zullen vakken per groep zijn gemaakt waar de hele klas kan verzamelen. In
deze vakken zijn de leerkracht(en) van de klas van uw kind aanwezig om de kinderen
op te vangen. Helpt u mee om te zorgen dat uw kind in het juiste vak komt te staan
en dat het op tijd is?
Als u als ouder ook naar de opening wil kijken, kan dit achter alle klassen en niet in
de vakken. Zo kunnen ook de kleine kinderen alles blijven zien. Na de opening gaan
de kinderen naar binnen met hun leerkracht.
Voor een hapje/sapje zal worden gezorgd, dus dit hoeft u niet mee te geven. Maar:
als uw kind een allergie heeft, wilt u dan wel zelf zorgen voor een tussendoortje?
Het programma van de dag zal duren tot 12:00uur en daarna zal in het lokaal van de
klas worden afgesloten met het overhandigen van een cadeau aan de juf of
meester. U bent welkom om 12:00uur in de klas om hierbij aanwezig te zijn. De
school zal op de normale tijd klaar zijn.

Belangrijke mededeling
over (voor)aanmelding:

Wij hopen dat het een mooie en feestelijke dag gaat worden!

Jonge broertjes en/of zusjes die
nog niet zijn (voor)aangemeld:

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan (een van de) de klassenouder(s).
Groet van de juffen- en meesterdagcommissie 2022

Van de administratie: NIET
WACHTEN:

Neemt u zo snel mogelijk contact
op met de administratie zodat
uw jongste (voor)aangemeld kan
worden voor het toekomstig
leerlingenbestand.
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(English)
Dear parents,
On Wednesday May 25th, all teachers and employees of the E.L.S. celebrate their birthday together: The teacher's
day (‘Juffen en meesterdag’)!
This will be a festive morning with a fun program for students and teachers. To make the day run smoothly, we
would like to share some important things with you.
The day will be opened together at 08:30an in the schoolyard. Squares (crayon lines) per group will be made on the
ground where the whole class can gather. The teacher(s) of your child's class are present in these subjects to take
care of the children. Will you help to ensure that your child is placed in the square and that he/she is on time?
If you, as a parent, also want to look at the opening, you can do this behind all classes and not in the boxes. This way
the small children can continue to see everything. After the opening, the children go inside with their teacher.
A snack/juice will be provided, so you do not need to bring this. But: if your child has an allergy, do you want to
provide a snack for him/her?
The program of the day will last until 12:00 and after that it will be concluded in the classroom with presenting a gift
to the teacher. You are welcome to join in the class room at 12:00. School will be ready at the normal time.
We hope it will be a beautiful and festive day!
If you have any questions, you can ask one of the class parent(s).
Greeting from the teachers and master's day committee 2022

Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2021-2022
Hemelvaartsdag + dag erna
2e Pinksterdag
Slotspektakel
Zomervakantie

26 en 27-05-2022
maandag 06-06-2022
donderdag 07-07-2022, de kinderen worden om 13.00 uur op
school verwacht
08-07-2022 tot en met 21-08-2022

Pagina 2 van 7

Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2022-2023
Studiedag 1
dinsdag 13-09-2022
Leidens Ontzet
maandag 03-10-2022
Herfstvakantie
22-10-2022 tot en met 30-10-2022
Studiedag 2
maandag 31-10-2022
Sinterklaas 12 uur vrij
maandag 05-12-2022
Middag voor kerstvakantie 23-12-2022 om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
24-12-2022 tot en met 08-01-2023
Studiedag 3
vrijdag 14-01-2023
Voorjaarsvakantie
25-02-2023 tot en met 05-03-2023
Studiedag 4
donderdag 06-04-2023
Goede Vrijdag en Pasen
07-04-2023 tot en met 10-04-2023
Meivakantie
24-04-2023 tot en met 07-05-2023
Hemelvaartsdag + dag erna
18 en 19-05-2023
2e Pinksterdag
maandag 29-05-2023
Middag voor zomervakantie 07-07-2023 om 12.00 uur vrij
Zomervakantie
08-07-2023 tot en met 20-08-2023
Op donderdag 06-07-2023 is het Slotspektakel, de kinderen worden om 13.00 uur op school
verwacht!

Van de Ouderraad
Vanaf volgend schooljaar zijn er weer nieuwe Ouderraadsleden nodig! Iedereen is welkom, ook als je
kind net op school zit. Bestuurservaring is ook niet nodig - enthousiasme is belangrijker! Lijkt het je
leuk om voorzitter, secretaris, of penningmeester te worden? Nog beter! De huidige ouderraadsleden
dragen hun taken komend jaar over, maar zijn allemaal bereid om even te blijven totdat alles goed
loopt.
De Ouderraad ondersteunt de school bij de extra activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, de Disco, de
Juffen- en Meesterdag, de schoolreis en natuurlijk het Slotspektakel. 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

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 MEI,

GEFELICITEERD !!!!!

Aesa, Matin, Nova, Dalidjo, Bastiaan, Marta, Anne Sophie, Julian, Freya, Dimos, Dounia, Liz, Odin,
Megan, Fréderique, Evy, Aafke, Gwenaël, Gwen, Liva, Sophie en Theresa.

WELKOM OP SCHOOL
Roos, Leo, Sara, Naiara en Emilia
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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.

Een gezond ontbijt is een goed begin van de dag!
Na de nacht heeft je kind weer nieuwe energie nodig. Deze energie krijgt je kind door het ontbijt.
Ook komt de spijsvertering daardoor weer op gang en kan je kind zich beter concentreren.
Na het nuttigen van een ontbijt krijgt je kind minder snel trek in snoep.
Tips voor een gezond ontbijt.
• Weinig tijd om te ontbijten? Zet de wekker 15 minuten eerder. Dek de tafel de avond van te
voren. Het brood of een schaaltje yoghurt kun je de avond van te voren klaarmaken. Deze kun
je in de koelkast bewaren.
• Gebruik volkoren producten, magere melkproducten en/of fruit en groenten.
• Varieer om verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen. Smeer bijvoorbeeld elke kwart
boterham met iets anders. Bijvoorbeeld met banaan, pindakaas, humus en groentespread.
Tips om je kind te laten ontbijten.
• Maak de tafel gezellig en laat je kind meehelpen met tafeldekken als hij/zij dit leuk vindt.
• Ontbijt samen. Zien eten doet eten en het is plezieriger.
• Zorg voor zo min mogelijk afleiding aan tafel. Geen televisie en geen speelgoed. Neem de
plannen voor de dag door om het gezellig te maken.
• Bied kleine porties aan.
• Zet verschillende producten op tafel zodat je kind kan kiezen. Dat kan een sneetje brood zijn.
Maar denk ook eens aan een schaaltje yoghurt of havermoutpap met fruit en rozijnen. Een
volkoren beschuit of cracker is ook een goede keuze.
• Blijft het ontbijt ondanks alle inzet moeizaam? Laat je kind dan in ieder geval een paar hapjes
eten. Bied de rest van de boterham iets later in de ochtend aan. Of geef de boterham mee naar
school of kinderopvang voor tijdens de ochtendpauze.
Voor gezonde ontbijtrecepten kun je kijken op de website van het voedingscentrum.
Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl
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Tussenschoolse opvang BLOS (voorheen 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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Over opvoeden gesproken
Elke tijd kent zijn eigen uitdagingen. Ook als het om opvoeden gaat.
Vader of moeder zijn van (een) jong kind(eren) is op dit moment zeker niet makkelijker dan in de tijd
dat je zelf nog klein was. Ouders ervaren druk om goed op te voeden. En tegelijkertijd is het niet altijd
duidelijk wat goed opvoeden is en hoe je dat voor elkaar krijgt. Je moet veel zelf uitvinden.
Elke gezinssituatie en elk kind kent zijn eigen uitdagingen. Bijvoorbeeld als je er alleen voor staat. Of
als je een kind hebt dat snel van slag is en dan ontploft…..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------In het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je als ouder terecht met alle vragen die je hebt. Dat kan gaan
over de ontwikkeling of opvoeding van je kind. Hiervoor kun je terecht bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.
Soms heb je een vraag over opvoeden die meer aandacht nodig heeft.
Bijvoorbeeld
•
•
•

over hoe lastig het kan zijn je peuter naar bed te krijgen (of in bed te houden…);
als de kinderen veel ruzie maken onderling en je wilt weten hoe je hier beter op kunt reageren;
als jullie het als ouders maar niet eens kunnen worden over de aanpak van de brutale monden
die jullie kind geeft.

Gewone dagelijkse dingen, die soms lastig en hardnekkig kunnen zijn en waar je niet goed raad mee
weet.
Daarvoor kun je terecht bij de pedagogisch adviseurs van het CJG. Dat zijn ervaren opvoedkundigen.
In één of een paar gesprekken zet je samen de zaken op een rijtje. En gaan jullie op zoek naar wat er
nodig is om het thuis weer goed te laten lopen. De gesprekken vinden plaats op het CJG, zonder
kinderen. De inhoud van de gesprekken blijft tussen jullie.
Elke vraag is goed. Je bent van harte welkom.
Informatie over opvoeden en opgroeien: www.ggdhm.nl
Wil je contact met de pedagogisch adviseur? Kijk op de website onder ‘hulp en advies’ hoe je een
afspraak kunt maken.
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