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NIEUWSBRIEF 

DECEMBER  2022 
  

Eerste Leidse  

Schoolvereniging 
     

 Beste ouders, verzorgers, 

Wat gaat het schooljaar snel zeg...!! 

                                      

Op dit moment is het maandag 19 december en 

zitten we alweer in de laatste week voor de 

kerstvakantie. De lichtjes hangen we weer in de 

boom op het grote schoolplein en de gehele 

school is weer in kerstsferen gehuld.  

Hulde aan de ouderraad, maar zeker ook aan 

Michel onze conciërge. Deze week is het altijd 

extra druk voor hem en hij zorgt ervoor dat 

alles weer klaar staat en wordt opgeruimd.  

Afgelopen vrijdag was het heel gezellig in de 

school. Dit kwam mede door de kersttruien 

dag. Wat een leuke outfits hebben we daar 

gezien. Ook aanstaande woensdagochtend staat 

er weer een evenement op het programma 

namelijk de kerstmusical van groep 6. De 

kinderen hebben hard geoefend en het belooft 

een prachtige voorstelling te worden. 

Voor alle kinderen is er woensdag het 

kerstdiner. Deze start om 17.15  en duurt tot  

19.00 uur. Verder in de nieuwsbrief kunt u daar 

meer informatie over lezen.  

Tegelijkertijd is er voor alle ouders de 

kerstborrel. Vanuit Corona zijn geen extra 

maatregelen nodig, dus we zijn blij dat we het 

weer op een normale wijze kunnen vieren. Voor 

de kwetsbare ouders wil ik toch even benoemen 

dat het coronavirus op school nog wel aanwezig 

is. 

      

   

www.eersteleidseschool.nl  T: 0715765266 

 

 

 
 

 

 

 

Vakantie en studiedagen: 
 

Kerstvakantie: vanaf vrijdag 23 

december om 12.00 uur. 

 

Studiedag 3: vrijdag 13 januari 

 

 
 

 

 

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 goede doel!  

Ook op deze avond staat er weer een goed doel centraal. Elk jaar kiest onze leerlingenraad een goed 

doel uit waar ze zich deze maand voor inzetten. Dit jaar hebben ze gekozen voor de Stichting Jarige 

Job.  

De leerlingenraad is zich ervan bewust dat er in Nederland steeds meer kinderen zijn waar de 

verjaardag binnen het gezin niet wordt gevierd. Dit om de eenvoudige reden dat er geen geld voor is.    

De energiecrisis slaat steeds meer om zich heen en is helaas voelbaar in vele gezinnen. Voor de 

leerlingeraad was dit de aanleiding om stichting jarige job te steunen en te kiezen als goed doel. 

Stichting Jarige Job heeft de missie om meer dan 100. 000 kinderen te verrassen. Deze kinderen 

krijgen een box ter waarde van 35.-. Hierin zit alles wat nodig is om een leuke verjaardag te vieren. 

Op de onderstaande website leest u daar meer over. Hopelijk wilt u ons ook steunen. 

https://stichtingjarigejob.nl/  

De dag na het kerstdiner is er de traditionele inloop voor alle klassen tot 09.00 uur.                            

Vrijdag de laatste dag voor de kerstvakantie sluiten we af met 0nenesiedag en vanaf 12.00 start de 

kerstvakantie.  

We sluiten dit jaar af met een goed gevoel. De bezetting van de school was op orde en er hebben zich 

veel ouders aangesloten in allerlei commissies. Wij zijn klaar voor 2023 en hebben er enorm veel 

vertrouwen in dat het een productief en succesvol jaar gaat worden 

Namens het team wens ik iedereen een fijne kerst en vooral een gezond en succesvol 2023 toe!  

Met vriendelijke groeten,  

Ed Bossong 

 

 

 

 

Welkom en tot ziens Sinterklaas!  

 

 

https://stichtingjarigejob.nl/
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Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2022-2023    
   

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! 
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JARIG IN DECEMBER:  GEFELICITEERD !!!!!  

Ninon, Lucas, Robert, Lars, Louis, Liva, Stijn, Lamis, Safae, Olivier, Saki, Leila, Stan, Felice, Koen, 

Niek, Joep, Elias, Gaia, Janna, Gijs, Georgi, Pepijn, Aiden, Angela en Lars. 

WELKOM OP SCHOOL  

Ariana, groep Groen 

 

     

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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Kerst 2022  
 

Nu de school in warme kerstsferen is gehuld zijn wij begonnen met het geld inzamelen voor Stichting 

Jarige Job. Stichting Jarige Job - Stichting Jarige Job 

De leerlingenraad heeft deze stichting gekozen als het goede doel voor dit jaar. De leerkrachten 

brengen het goede doel onder de aandacht en enthousiasmeren de kinderen om thuis dingen te 

ondernemen om geld mee te verdienen voor dit mooie doel.  

 

In iedere klas staat een spaarpot waar het opgehaalde geld in gestopt kan worden. Tijdens de 

kerstborrel van de ouders, woensdagavond 21 december, staat ons goede doel ook centraal.  

Hapjes en drankjes staan voor u klaar! We vragen u een donatie te doen voor deze hapjes en 

drankjes, om het makkelijk te maken vindt u deze avond in de aula een QR-code!  

Ook deze donaties gaan naar ons goede doel! We rekenen op uw bijdrage!  

 

Dan nog even uw aandacht voor het volgende:  

- Vrijdag 16 december: kersttruien dag 

- Donderdag 22 december is er inloopochtend van 8.30-9.00 uur  

- Vrijdag 23 december: onesie ochtend, we zijn deze vrijdag om 12.00 uur uit.  

 

 

 

 
 

 

 

https://stichtingjarigejob.nl/
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