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NIEUWSBRIEF
OKTOBER 2022

Eerste Leidse
Schoolvereniging
Het winnende gedicht van de gedichtenwedstrijd.
Dit mooie gedicht is geschreven door Felice, groep 8.
Wat goed gedaan Felice!!!! Je verdient dit ereplaatsje in de
nieuwsbrief!

Vakantie en studiedagen:
Herfstvakantie:
22-10 tot en met 30-10
Studiedag 2:
maandag 31-10

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.
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Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2022-2023
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!

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek werd dit jaar feestelijk geopend met de gi-ga-groene dans van groep 5. Alle
kinderen in de nieuwe rode E.L.S. T-shirts, ter ere van het 100-jarig bestaan
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Boekenmarkt, woensdag 12 oktober

Een druk bezochte boekenmarkt, veel boeken wisselen van eigenaar!

Tekenwedstrijd
Bij de opening van de kinderboekenweek, kregen de kinderen ook de uitslag van de tekenwedstrijd.
Wat een inzendingen! De jury heeft het zwaar gehad.
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De eerste prijs was voor Sarah uit groep 6 ,
de tweede prijs ging naar Justin uit groep Rood
en de derde prijs ging was voor Ayaka, groep 3/4.
Sarah mag een dagje de E.L.S. leiden met meester Ed, Justin loopt een dagje mee met meester Michel en
Ayaka mag helpen met een dagje gym geven met meester Stefan!
Alle inzendingen hangen in de hal tot de herfstvakantie, zodat iedereen de tekeningen nog kan
bewonderen.
Justin, 2e prijs

Justin heeft zijn werkdag al
gehad met Meester Michel.
Ze moesten samen wel even
bijkomen met een ‘bakkie
koffie’.

Sarah, even de briefing op vrijdagochtend doen voor het team!
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Ons team
Op donderdag 6 oktober hadden we
met de hele school een vossenjacht.
Vijftien juffen en meesters waren
verkleed en verstopt in de wijk. De
kinderen gingen onder begeleiding
van ouders de leerkrachten zoeken.
Bij elk gevonden vos kregen ze een
letter en konden ze de zin maken:
100 jaar feest op de ELS.
Een geslaagde middag met veel
plezier.

Sportdag
Eindelijk kon, na zeker twee jaar niet
georganiseerd te zijn, de atletieksportdag dit jaar wel plaatsvinden. Al
het ook deze keer, als vanouds, tot op
laatste moment onzeker vanwege het
onstuimige herfstweer. Gelukkig
kwam de zon, na een paar korte
regenbuien vroeg in de ochtend, de
van de dag tevoorschijn.

was
het

rest

Het was een mooie sportieve dag,
waarbij de kinderen uit de groepen 5,
5/6 in gemengde groepjes voor het
eerst deze atletiek-sportdag hebben
meegemaakt. Tijdens de gymlessen
hebben zij allemaal geoefend op de
verschillende onderdelen, zodat op
deze dag een mooie prestatie
neergezet kon worden.

6 en
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Voor de kinderen uit de groepen 7, 7/8
en 8 was deze sportdag ook niet
zomaar vanzelfsprekend. Doordat het
de laatste twee jaar niet door kon
gaan, was het voor hun ook alweer
even geleden. Mooi om te zien hoe
deze groepen, zonder begeleiders op
de groepjes, zelf de wisselingen
konden regelen.

Ondanks de krapte in de tijd, door
toch wat regenbuitjes tussendoor,
konden we de sportdag afsluiten met
de klassen estafette. In de stralende zon nog wel! Hierbij strijden alle klassen tegen elkaar. Elk kind
loopt 100 meter en geeft het estafettestokje steeds door aan een klasgenootje, net zo lang tot alle
kinderen aan de beurt geweest zijn. Sommige lopen twee keer, omdat natuurlijk niet alle klassen
evenveel kinderen hebben. En wat deden ze het goed, het estafettestokje “vloog” over de baan. Groep
7/8 kwam met een eindsprint als eerste over de finish.
Natuurlijk is deze dag niet te organiseren zonder de hulp van ouders. Vandaar dat ik bij deze alle
ouders en ook collega’s wil bedanken voor hun hulp en inzet. Volgens mij hebben de kinderen een
mooie dag beleefd.
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Even voorstellen
Wellicht herinnert u zich nog de oproep van Ed Bossong betreffende de vraag naar een PR-medewerker
om de ouders meer te betrekken en te verbinden met de school. Ik, Renée Leermakers, heb hierop
gereageerd omdat ik graag een steentje wil bijdragen aan het verzamelen en delen van kennis over de
school. Zelf heb ik een zoon in groep twee en een dochter die volgend jaar gaat starten in groep 1.

Over de school
Op basisschool de E.L.S. werken een vijftal coördinatrices met ieder hun eigen specialisme. Claudia
Frank is coördinatrice van informatie- en communicatietechnologie, Marion Sierat van taal en lezen,
Martine Spanjer van rekenen, Mieke Hobby van cultuur en Stefanie Zuidmeer is gedragsspecialist. Wie
zijn deze coördinatrices en wat doen zij binnen de school? Als eerste sprak ik met Mieke Hobby over
wie zij is en haar rol als coördinatrice cultuur.

Wie is Mieke Hobby?
Mieke Hobby is getrouwd en woont samen met haar man en twee kinderen in Leiden. Zij heeft een
zoon van 17 en een dochter van 19. Mieke heeft na de middelbare school een tweedegraads
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lerarenopleiding tekenen gedaan. Hierna ging zij naar de kunstacademie en werd eerstegraads
tekendocent. Na haar opleidingen besloot zij om op zoek te gaan naar een baan in het basisonderwijs.
‘Ik wilde graag één groep hebben, waar je met elkaar werkt, leert en bouwt, dat vind ik het leuke aan
het basisonderwijs. Ik heb daarom na de kunstacademie de tweejarige deeltijd PABO gevolgd.’
In 2001 begon Mieke als leerkracht op de E.L.S. Ze voelde zich gelijk thuis. ‘Ik had leuke collega’s toen
en bij alle wisselingen is dat zo gebleven. We werken heel fijn samen, met zijn allen proberen we het
onderwijs steeds beter te maken.’ Mieke is op dit moment de juf van groep 6 en groep 5/6. ‘De
kinderen in deze leeftijd krijgen veel meer oog voor de wereld om zich heen, dat spreekt mij aan.’
Daarnaast is zij dus coördinatrice van cultuur. Dat Mieke een voorliefde heeft voor kunst en cultuur
is natuurlijk geen verassing kijkend naar haar vooropleidingen. Zij is erg blij dat ze haar kennis
hierover kan delen met haar leerlingen en ook nog eens goed kan gebruiken bij haar werk als
coördinatrice.

Wat is Mieke Hobby haar taak als coördinatrice van cultuur?
Mieke probeert al heel wat jaren het cultuurbeleid zo goed mogelijk neer te zetten. Zij schrijft het
beleidsplan en zorgt dat dit plan ten uitvoer wordt gebracht. Zij zorgt dat de school focus houdt op het
cultuurvlak en dat de vakken kunst en cultuur zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Om dit te
bereiken werkt zij in- en extern samen met verschillende partijen. Denk bij externe partijen aan de
Gemeente Leiden, BplusC, de Cultuureducatiegroep maar ook aan theaters en musea. ‘Als ik met
collega’s van andere scholen praat bij netwerkbijeenkomsten dan merk ik echt dat wij best ver zijn met
onze kunstzinnige oriëntatie.’
Het culturele programma op de E.L.S.
Binnen de kunstzinnige oriëntatie wordt gewerkt met 5 domeinen, namelijk: muziek, beeldende
vorming, drama, dans en cultureel erfgoed. Voor muziek is er een vakleerkracht die wekelijks alle
groepen lesgeeft. De overige domeinen worden door de groepsleerkrachten gegeven. In februari is het
Kunstproject, wat gericht is op beeldende vorming. Met de hele school wordt er dan een aantal weken
binnen een bepaalde discipline binnen de beeldende kunst gewerkt. Vorig jaar was het beeldhouwen,
dit jaar zal het schilderkunst zijn. De kinderen maken dit jaar kennis met een aantal schilders en
verschillende schildertechnieken.
Aan het domein drama wordt gewerkt tijdens diverse toneelproducties verspreid over het schooljaar.
Groep 1/2 heeft de ‘Koffieochtend’ waarbij ze met een optreden aan de ouders laten zien wat ze in de
muzieklessen hebben geleerd. In groep 4 hebben ze een toneelproductie aan de hand van een
prentenboek, in groep 6 voeren ze de kerstmusical op en groep 8 heeft natuurlijk de eindmusical. Het
jaar wordt afgesloten met het slotspektakel waar alle groepen aan meedoen. Hierin komen muziek,
drama en dans samen. Sinds een paar jaar is het slotspektakel een co-creatie met de
Jeugdtheaterschool Leiden. In samenwerking met juf Liesanne, de muziekleerkracht, verzorgen zij
twee workshops om de kinderen te begeleiden bij hun optreden. Cultureel erfgoed komt naar voren in
verschillende activiteiten op school, denk hierbij aan de viering van Leidens Ontzet, de
Kinderboekenweek, de vieringen van feestdagen waaronder Sinterklaas en Kerst. Alle activiteiten
worden georganiseerd door aparte commissies. Als coördinatrice van cultuur stuurt Mieke een aantal
van deze commissies aan.
Vorig jaar zijn we bij beeldende vorming begonnen met procesgerichte didactiek. Een sterk proces
zorgt voor inhoudelijke verdieping en voor een verhoging van de intrinsieke leermotivatie van
kinderen. Deze didactiek richt zich op creativiteit, onderzoekend en ontdekkend leren waarbij de focus
ligt op het proces en niet op het resultaat. ‘We zien dat de kinderen goed op deze methode reageren
en serieuzer met het betreffende vak bezig zijn. Kunst heeft een verbindende factor, het verbindt heel
veel vakken en denktechnieken met elkaar. Naast de kernvakken rekenen, taal en spelling is kunst en
cultuur heel belangrijk om evenwichtige kinderen te krijgen.’
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Als tijd en geld geen rol speelden zou Mieke graag met de leerlingen bij elk thema wat behandeld
wordt naar een museum gaan om nog meer een blik op die wereld of dat thema te werpen. ‘Het
bezoeken van een museum of het bekijken van een tentoonstelling vormt een verrijking voor de
kinderen.’ Zij zou het ook mooi vinden als er meer ruimte was voor een magazijn vol materialen voor
beeldende vorming. Daarnaast zou Mieke het fantastisch vinden om in iedere groep een toneelproject
te hebben. ‘Mijn grootste wens op dit moment zou zijn dat er een vakleerkracht voor toneel komt, die
betrokken is bij de uitvoering en verdieping van de dramalijn in onze toneelproducties.’

Mieke Hobby op haar favoriete plek in de school: het podium in de aula.

Herfstvakantietip
Tijdens het Kastanjerrr jeugdtheaterfestival in de herfstvakantie hoef je je niet te vervelen!
Speciale boodschap van Jochem Myjer: https://www.youtube.com/watch?v=j1oMd6Zi0Jo
In de herfstvakantie is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd van alles te beleven in de
Leidse Schouwburg. Zo kun je tijdens de week vele leuke voorstellingen bezoeken,
deelnemen aan workshops én op woensdag 26 oktober met je vrienden en familie naar een
gratis Kinder Theatercollege, een speciaal college voor alle kinderen vanaf 7 jaar en ouder
over… theater!
Het thema ‘vriendschap’ ademt tijdens het festival door het hele programma heen. Zo is op donderdag
27 oktober Ravi de Robot (5+) van Sonnevanck & Silbersee te zien, waarin Sas vriendschap sluit met
een ontzettend eigenwijze robot. De robot is een échte, ontwikkeld in samenwerking met Universiteit
Twente.
Op vrijdag staat As You Like It (8+) van Toneelmakerij & Circus Treurdier in de schouwburg. Een
zinderende, knettergekke, muzikale en radicale bewerking van de beroemde liefdeskomedie van
Shakespeare: een romcom voor de hele familie, ongeacht hoe die familie is samengesteld.
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En als laatste sluit Kruimeltje de musical (6+) op zondag 30 oktober Kastanjerrr af.
Naast voorstellingen kunnen kinderen ook deelnemen aan de workshops Dans van het Nationale Ballet
en Toneel & Musical van het Jeugdtheaterhuis. Na afloop van de workshops is er een kleine
eindpresentatie voor ouders en broertjes en zusjes.
Gratis Kinder Theatercollege over… theater!
Hoe lang bestaat de Leidse Schouwburg al? Hoe gaat het eraan toe achter de schermen van
een theater? Hoe zenuwachtig is een artiest voor hij het podium op gaat? En wat gebeurt er
allemaal voordat een voorstelling van start gaat?
Tijdens het gratis Kinder Theatercollege Wat is theater? kunnen kinderen vanaf 7 jaar met hun ouders,
verzorgers, broers, zussen en vrienden een uur lang een speciaal door het team van de Leidse
Schouwburg gemaakt theatercollege meemaken. De collega’s van de Leidse Schouwburg laten zien wat
er achter de schermen gebeurt, hoe de techniek op het podium werkt en verklappen goed bewaarde
geheimen van de oudste schouwburg van Nederland. Sonia Eijken, bekend van o.a. de tv-serie
Brugklas presenteert het theatercollege. Jochem Myjer legt uit wat je kunt meemaken bij het
jeugdtheatercollege: https://www.youtube.com/watch?v=j1oMd6Zi0Jo
Het Kinder Theatercollege vindt plaats op woensdag 26 oktober 2022, van 13.30 tot 14.30 uur. De
toegang is voor iedereen gratis, het enige dat nodig is, is het reserveren van een kaartje via de
website.
Script: Floortje Schoevaart
Verteller: Sonia Eijken
Voor meer info en kaartjes: www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/kastanjerrr

JARIG IN OKTOBER:

GEFELICITEERD !!!!!

Aaron, Mariam, Noah, Satoshi, Kayra, Leander, Joris, Annika, Jitske, Floor, Berra, Evie, Victoria, Karel,
Avo, Ayaka, Juliette, Pedro, Lisa, Jahnoah, Nolan en Luca.
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WELKOM OP SCHOOL
Noah en Daniil.

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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Het groene schoolplein met onze nieuwste aanwinst: De ELS-tar boom!
Met dank aan de Gemeente Leiden, maar niet te vergeten veel vrijwillige ouders en
leerkrachten! Op zaterdag 15 oktober was het ELS-DOE-DAG!!!
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