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NIEUWSBRIEF 

JUNI-JULI  2022 
  

Eerste Leidse  

Schoolvereniging 

www.eersteleidseschool.nl  T: 0715765266 

 

 

 
 

 

 

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

Op het moment dat ik dit schrijf zijn buiten de voorbereidingen voor het 

slotspektakel aan de gang. 

Ook hoor ik beneden de musical van groep 8 op de achtergrond. 

Een gezellig geluid wat vooral inhoud dat we het einde van het schooljaar 

naderen. 

Aankomende vrijdag is het schoolreisje en aan het eind van de maand 

gaat groep 8 op kamp. 

We zijn druk met allerlei activiteiten. 

  

Het is ook een goed moment om even achterom te kijken en vast te 

stellen wat we volgend jaar beter, dan wel anders kunnen doen. 

Daar kunnen we dit jaar ook het oudertevredenheidsonderzoek voor 

gebruiken. 

Deze hebben we vorige maand uitgezet en we hebben vorige week de 

eerste resultaten binnen gekregen. 

  

Hierbij alvast een korte samenvatting: 

We scoren in het onderzoek een 7,5 als algemeen rapportcijfer.  

Een mooi resultaat waar we trots op zijn. 

  

De meeste complimenten hebben we ontvangen over de bezetting tijdens 

de coronaperiode. 

Daarnaast staan we bekend als een goede school.  

De leerlingen voelen zich veilig en zijn tevreden over het aanbod. 

Tevens scoren we volgens het onderzoek goed op het welbevinden van de 

leerlingen. 

  

Er staan ook een aantal signalen in die we gaan onderzoeken en indien 

mogelijk snel willen aanpakken. 

• Het contact met de medewerkers, leerkrachten en met de leiding 

van de school moet/ kan beter. 

• Meer aandacht voor ICT en computerprogramma's 

• Tevredenheid toezicht op het plein moet omhoog 

• Ouders willen meer inzicht krijgen in de manier van werken binnen 

de groep  

• Ouders willen meer inzicht en tips krijgen voor de begeleiding van 

het schoolwerk  

• Ouders willen meer informatie over wat de leerlingen leren over 

mediawijsheid  

Vakantie en studiedagen: 

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 
 

 

 

 

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 complete onderzoek gaan we de aankomende weken verder analyseren. 

Zodra de interventies bekend zijn, zullen we dit delen. 

  

Verder wil ik graag terugkomen op de verkeerssituatie rondom de school. 

Wij hebben daar binnen de school veel aandacht aan gegeven. 

  

We hebben folders gedrukt, een enquête gehouden en na diverse contacten met de gemeente en de 

politie bereikt dat er nu meer parkeerplekken zijn. 

Toch blijven we helaas veel klachten krijgen dat ouders nog steeds op de stoep parkeren. 

Ondanks dat er voldoende parkeerplekken zijn.  

Ik wil u namens de buurt, de school en vele ouders vragen om de auto alleen te parkeren op de 

daarvoor aangewezen plekken. 

Ik hoop dat we ons meer bewust worden van de veiligheid rondom de school en bereid zijn om elkaar 

hierop aan te spreken. 

Met elkaar moet dit toch lukken. 

  

Wij gaan er intussen voor om de laatste weken van de school onvergetelijk te maken. 

Ik hoop iedereen op het slotspektakel te zien. 

  

Met vriendelijke groeten  

Ed Bossong 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slotspektakel    donderdag 07-07-2022, de kinderen worden om 13.00 uur op       

                                                   school verwacht 

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

 

 

Schoolreisje   

Vrijdag 17 juni 2022 gingen we met de hele school op schoolreis!   
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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  

 

ABSENTIE DOORGEVEN VIA PARRO 
 

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 JUNI en JULI:  GEFELICITEERD !!!!!  

 
Sofia, Leo, Iris, Alexander, Bruno, Thijmen, Emma, Miku, Fenna, Lili, Ibtissam, Friso, Alejandra, Max, 

Lexie, Jonathan, Nina, Oliver, Tijn, Boris, Tess, Lukas, Floor, Norah, Emma, Salah, Elin, Eason, Noor, 

Marte, Lina, Danyeal, Zahira, Pieter, Robert, Deda, Philip, Tibbe, Maria, Sara, Ennio, Carmen, Emilia, 

mailto:ouderraad@eersteleidseschool.nl
https://parnassys.zendesk.com/hc/article_attachments/4402862434322/mceclip14.gif
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Iris, Michele, Serena, Ananya, Paul Jules, Madelief, Joselijn, Giada, Anna, Stan, Mathis, Olivier, Justin, 

Aleya, Victor, Yaoyao, Claudine en Nora. 

 
 

 

 

WELKOM OP SCHOOL 

Anna, Loïsa, Livia, Yske, Nout, Milou, Thomas, Laure, Cyra Marie, Leonardo, Pedro, Annabella, Ailbe, 

Rafael, James, Peri, Tom en Saanvi. 

     

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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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. 

 

 

Zo help je kinderen een scheiding door! 

 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met psycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve een webinar voor ouders van kinderen tussen de 2 en 16 jaar 

die gaan scheiden of gescheiden zijn. 

 

Een scheiding heeft een grote impact, zeker als er kinderen in het 

spel zijn. Als je uit elkaar gaat heb je de verantwoordelijkheid om dit 

proces zo goed mogelijk te laten verlopen en te begeleiden voor je 

kinderen. Maar hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met hun 

emoties en die van jezelf? Hoe zorg je dat jullie kinderen zo goed 

mogelijk door de scheiding heen komen? 

Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere 

media, geeft in dit webinar tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een 

scheiding.  

 

Dus ben jij gescheiden of zit je midden in een scheiding en wil je zorgen dat jouw kinderen zo goed 

mogelijk door de scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit webinar vol inspiratie en tips te 

zijn! De webinar “Zo help je kinderen een scheiding door!” is heel 2022 gratis te bekijken op de 

website.  

 

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.  

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 

 

 

 

mailto:sportbsosportenspel@gmail.com
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3568&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://www.instagram.com/cjgcursus/
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Samen lezen 

Lezen vergroot de woordenschat van je kind. Hierdoor wordt het voor je kind 

gemakkelijker om zich goed te kunnen uiten. En daardoor ook zijn gedachten 

en gevoel op een goede manier onder woorden te brengen. Bijna elk kind krijgt 

vanzelf de wil om te leren lezen. De voorbereiding van leren lezen begint al in 

de kleuterklas. 

Hoe kun je je kind helpen bij het leren lezen? 

Tips: 

 

Van 4 tot en met 6 jaar 

• Maak samen met je kind rijmwoorden. 

• Probeer de letters uit te spreken als klank. Dus de letter s niet als ‘es’ maar als ‘sss’. 

• Doe het spelletje, ik zie ik zie wat jij niet ziet en het begint met een b. 

• Praat veel met je kind en laat je kind zelf ook vragen stellen.  

Van 7 tot en met 9 jaar 

• Probeer elke dag een kort moment samen te lezen. Liever 15 min. per dag, dan 1 uur per week. 

• Grijp niet gelijk in als je kind een fout maakt, mogelijk verbetert hij/zij zichzelf al.  

• Indien je kind gefrustreerd raakt bij het leren lezen, probeer dan te helpen, blijf rustig. 

• Geef je kind complimenten bij het leren lezen.  

• Sluit het samen lezen leuk af door daarna zelf nog even voor te lezen.  

• Blijf veel met je kind praten, want dat vergroot de woordenschat. Dit zal helpen bij het 

begrijpend lezen.  

Van 9 tot en met 12 jaar 

• Probeer je kind te stimuleren om zelf te lezen. Ga samen naar de bibliotheek. 

• Ga in gesprek met je kind over het verhaal dat is gelezen. 

• Laat je kind eens voorlezen aan opa/oma of aan een broertje of zusje.  

• Speel samen spelletjes waarbij je kind ook moet lezen. Denk aan kwartet. 

• Geef je kind een abonnement op een tijdschrift of laat het stripboeken lezen.  

• Geef het goede voorbeeld. Pak zelf ook regelmatig een boek. Zien lezen, doet lezen! 

Vind je het moeilijk om jouw kind te helpen met taal of heeft jouw kind een taalachterstand? Vraag bij 

het CJG - de jeugdgezondheidzorg naar meer informatie over de Voorleesexpress! Dit is voor kinderen 

tot 8 jaar.  

Meer informatie over opvoeden en opgroeien www.cjghm.nl  

 

Summer Camp Leiden 
 

De week geheel in het Engels waarbij kinderen op  
een leuke en actieve manier met Engels bezig zijn. 

 

* Songs & Conversations 

* Arts & Crafts 

* Sport& Dance  

* English Class  

Dit zijn de gevarieerde activiteiten waarbinnen de kinderen Engels 

krijgen.  

LEIDEN 

http://www.cjghm.nl/
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Summer Camp Leiden is er voor alle kinderen uit groep 1 t/m groep 7. 

 

Locatie:  Bonaventura College, Burggravenlaan 2, 2313HV Leiden 

Data:  Maandag 11 – Vrijdag 15 juli 

  Maandag 15 – Woensdag 17 augustus 

Tijden: 9.00 -16.00 

 

Nieuw dit jaar is Junior Camp 

Specifiek voor kinderen uit groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig hebben en zich alvast willen 

voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 

Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed Rhijnauwen te Bunnik. 

20 uur lessen Engels en een verder actief en creatief programma eveneens geheel in het Engels. 

 

Voor informatie & inschrijven:      www.summercamp.nl 

 

 

Tot ziens op Summer Camp 

 

 

Dank voor uw aandacht en medewerking.         

  

Best regards, 

 

Mr Marc 

 

 

 

http://www.summercamp.nl/

