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Beste ouders, verzorgers,  

 

 

Het schooljaar is 

weer begonnen. Leuk om te vermelden is dat we gestart zijn met nieuw 

meubilair. Daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben naast nieuwe 

stoelen en tafels ook nieuwe instructietafels gekregen en ook bijvoorbeeld 

leerplekken waar leerlingen aan kunnen staan. 

  

Ook de nieuwe kasten geven weer een frisse blik.   

  

Het is fijn om het jaar zo te starten.   

In de vakantie zijn de spullen geleverd en Michel (onze conciërge) heeft 

dit op een fantastische  wijze begeleid. Alles stond klaar toen wij gingen 

starten.  

  
  

Vakantie en studiedagen:  
dinsdag 13 september: studiedag, 

alle kinderen zijn vrij! 

 

 

 

 

 

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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Een veilige werk en leeromgeving!  

Na alle discussies in de media over een veilige werkomgeving zijn we binnen onze school meer bewust 

geworden dat een veilige leeromgeving ook voor leerlingen een kostbaar goed is.  

We willen hier binnen de school zichtbaar aandacht aan geven. Dit gaan we doen door een aantal 

interne contactpersonen te benoemen.  

Hiermee bieden we leerlingen een ingang aan waarbij school gerelateerde vraagstukken vertrouwelijk 

een-op-een met een leerkracht besproken kan worden.   

  

Denk dan aan vraagstukken waar niet direct zicht is op een oplossing en er sprake is van een 

verstoorde verhouding. Hoe we met elkaar omgaan kan een grote impact hebben op hoe een leerling 

zich voelt.  

  

De belangrijkste taak van de interne contactpersoon is om in eerste instantie voor leerlingen een 

luisterend oor te zijn. Daarnaast hebben de interne contactpersonen de taak om de kinderen door te 

sturen naar het juiste loket  

  

Uiteraard wordt u als ouder dan direct betrokken. Vervolgens kan er een signaal afgegeven worden 

naar de directie, het bestuur of afhankelijk van de urgentie en de situatie, naar een extern 

vertrouwenspersoon binnen de GGD. Het is dus niet de bedoeling dat de contactpersonen zelf het 

probleem gaan oplossen, ze zullen vooral in overleg met ouders doorverwijzen.  

  

We hebben voor dit jaar 3 collega's gevraagd om deze rol te vervullen.  

  

Juf Yvonne voor de onderbouw 1-4  

Juf Nanette voor de bovenbouw 5-8  

Juf Myra voor de collega's  

  

Wij hebben afgesproken dat als er een leerling is die contact wil zoeken dit bij alle contactpersonen 

mogen doen. De verdeling is dus alleen gemaakt om het aantal meldingen te spreiden.  

  

Als ouder kunt u natuurlijk ook een klacht hebben.  

Daarvoor kunt u zich direct melden bij de leerkracht of indien nodig bij de directie of het bestuur.   

  

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

Met vriendelijke groeten,  

Ed Bossong  
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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 13-01-2023  

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!  

   
 

 

Even voorstellen juf Marjolijn: 

Mijn naam is Marjolijn Nagtegaal. Ik begin dit schooljaar als nieuwe leerkracht op de E.L.S. en sta voor 

groep 7/8. Helemaal nieuw op de E.L.S. ben ik niet. Ik heb in 2011/2012 ook gewerkt bij de E.L.S. In 

de tussenperiode heb ik met veel plezier gewerkt op basisschool De Singel en basisschool ’t 

Klankbord. Op ’t Klankbord heb ik ook de combinatiegroep 7/8 lesgegeven. Mijn werkdagen zullen zijn 

maandag tot en met woensdag. Ik woon in Voorschoten, ben getrouwd en heb drie dochters. Zij wonen 

inmiddels niet meer thuis en werken in Nijmegen en Amsterdam en er studeert er nog één in 

Groningen. In mijn vrije tijd lees ik graag en ben ik graag sportief bezig. Daarnaast maken we ook 

graag reizen.             
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Even voorstellen juf Leonie: 

Mijn naam is Leonie Blomsma en ik ben 22 jaar. Ik ben met veel plezier bezig met lesgeven in groep 4. 

Op dit moment zit ik in de afrondende fase van mijn studie. Mijn favoriete materiaal om een les mee te 

starten is een prentenboek. Er is vaak een hele wereld omheen te ontdekken en ik ga graag die 

ontdekkingsreis aan met de kinderen! Daarnaast hou ik erg van muzikale energizers inzetten tussen 

mijn lessen door.   

Mochten jullie vragen hebben, voelt u zich dan vooral welkom om deze te stellen. 

 

     

 

     

Even voorstellen: meester Julian 

Ik ben Julian Jochems en ik ben dit jaar de meester van groep 5. Ja je ziet het goed, een meester!  

Ik ben 22 jaar en ik kom uit Katwijk. Voordat ik naar Katwijk ben verhuisd, woonde ik voor 3 jaar in 

Curacao. Mijn hobby's zijn voetbal, sporten en natuurlijk op het terras zitten!  

Ik heb super veel zin om op de ELS les te geven en uw kind in de klas te hebben. We zien elkaar!  
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Van de Ouderraad 

Ook dit nieuwe 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.

     
                                

mailto:ouderraad@eersteleidseschool.nl
https://parnassys.zendesk.com/hc/article_attachments/4402862434322/mceclip14.gif
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JARIG IN augustus en september:  GEFELICITEERD !!!!!  

Edie, Matteo, Karam, Tony, Imke, Diego, Layla, Ymke, Kazuki, Iris, Roos, Mila, Ruben, Christiaan, 

Olivier, Sofia, Janne, Emanuel, Saar, Takami, Rostom, Elisa, Gemma, Sophie en Emmi-Rose. 

 
 

 

WELKOM OP SCHOOL 

Scott, Laurine, Jaime, Mae en Sarah.         

      

     

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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TSO BLOS EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders, 

 

Ik ben Iljas Amine de coördinator van de TSO bij de ELS. Ik ben 

werkzaam bij BLOS, sommige ouders kennen mij al van de SportBSO 

van BLOS. 

 

Wat is de TSO? 

 

TSO (Tussen schoolse opvang)  is het moment dat de leraren een 

half uur pauze hebben en de klassen buiten gaan spelen met de 

werknemers van BLOS. Wij vangen de kinderen op zodat de leraren pauze kunnen nemen.  

 

Hoe ziet zo’n pauze eruit? 

 

Op het grote plein bijvoorbeeld proberen wij wat eilanden te creëren met spellen. Dus bijvoorbeeld bij 

het voetbalveld wordt er gevoetbald, bij de tafeltennistafel wordt er getafeltennist en bij het ronde 

stenen veldje wordt er trefbal gespeeld. Alles daar omheen is vrije zone en daar kunnen de kinderen 

vrij spelen met het materiaal uit de kast. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze doen tijdens hun 

pauze. Elke pauze voor een klas of twee klassen tegelijk op één plein duurt een half uur. 

 

Het team van BLOS voor de TSO bestaat uit pedagogisch medewerkers. Er zullen minimaal vier 

pedagogisch medewerkers per dag aanwezig zijn ( twee op het grote plein en twee op het kleine 

plein). 

 

Hopelijk hebben jullie nu een beeld van hoe de TSO eruit ziet op school!  

 

Met vriendelijke groet, 

Iljas Amine 

 

 

 

 
 

Webinar – Help je kind groeien met een positieve mindset 
 
 
Op 21 september 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een 

webinar over het helpen groeien van kinderen met een positieve mindset. Het is bedoeld voor alle ouders van 

kinderen tussen de 2 en 12 jaar. 

Wil jij je kind helpen om leren leuk te vinden, vertrouwen te krijgen in zijn of haar eigen kwaliteiten en positief 

denkend door het leven te gaan? Meld je dan aan voor de (gratis) webinar 'Help je kind groeien met een positieve 
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mindset!' In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, 

tips om je kind te helpen groeien. 

Kinderen met een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Dat je 

talenten alleen het startpunt zijn en dat je steeds kunt blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen. 

Deze manier van denken kan je kind enorm helpen om zelfvertrouwen op te bouwen en te groeien op alle 

gebieden. En het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen. En wij kunnen kinderen helpen om die 

groeimindset aan te leren of te behouden. 

Dit webinar vindt plaats op woensdag 21 september 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 

 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar ‘Help je kind groeiend met een 

positieve mindset’kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.  

 

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

 
 

 
 

Webinar – Hoe help je je kind in rouw? 
 
 
Op 11 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Leoniek van der 

Maarel een webinar voor ouders over het helpen van kinderen in rouw. 

 

Eén van de zwaarste taken waar je als ouder voor kan komen te staan is je kind begeleiden bij een groot verlies. Als 

je dan als ouder met datzelfde verlies wordt geconfronteerd, dan lijkt dit een onmogelijke taak.  

Tijdens dit webinar leer je hoe kinderen rouwen, wat normaal rouwgedrag is, wanneer je je zorgen moet maken, hoe 

kinderen dood begrijpen gerelateerd aan hun leeftijd en wat jij als ouder kunt doen om je kind te ondersteunen, voor, 

tijdens en na het overlijden. Daarnaast is er aandacht voor jouzelf. Als jij om hetzelfde verlies rouwt, dan ga jij als 

ouder door een diep dal. Hoe kun je je kind dan begeleiden? Welke emoties laat je wel en niet zien aan je kind? Hoe 

vraag je hulp? Wat als je je kind niet kan 'bereiken'? 

Het webinar wordt gegeven door Leoniek van der Maarel. Zij is psycholoog, orthopedagoog en hypnotherapeut en 

begeleidt kinderen en (jong) volwassenen rondom een verlies. Als ervaringsdeskundige én als professional, begeleid 

ze al 22 jaar gezinnen die worden geconfronteerd met een groot verlies. 

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022 van 20.00 tot 21.30 uur. 

 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar ‘Hoe help je je kind in rouw?’ via www.cjgcursus.nl of via deze link.  

 

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

 
 
 

 

 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3196&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3581&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus
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Scheiden met kinderen… Help! 
 

 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert binnenkort de cursus ‘Een kind in scheiding’ 

voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.  

 

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. En natuurlijk is het belangrijk om je 

kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. De kinderen scheiden immers altijd mee. 

Tijdens deze cursus van vier workshops bespreken we wat je als ouder of 

(mede)opvoeder het beste kunt doen, om je kind te helpen in deze moeilijke 

periode.  

 

Thema’s als het gedrag van kinderen (per leeftijd) tijdens een scheiding, 

communicatie met je kind, omgaan met heftige emoties, verdriet en rouw worden 

behandeld. En hoe kan je met een positief blik naar de toekomst kijken? De 

workshops hebben een interactief karakter, er is veel ruimte en tijd om met andere 

ouders in gesprek te gaan en ervaringen te delen.  

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!  
 
Datum:  Woensdag 21 september, 05 oktober, 19 oktober en 02 november 2022 
Tijd:  19.30 - 21.30 uur 
Locatie:  Huis van de Buurt Vogelvlucht, Boshuizerlaan 5 in Leiden 
Kosten:  Geen 
 
Geïnteresseerd? Meld je aan via 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 

 
 
 

 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgleiden.nl/cursussen/cjg-cursus-kind-in-scheiding/-1/3005/565927
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://www.instagram.com/cjgcursus/

