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NIEUWSBRIEF 

JANUARI FEBRUARI 2023 
  

Eerste Leidse  

Schoolvereniging 
Beste ouder(s)/verzorger(s),   

Een leuk nieuwtje...!! 

We hebben de verschillende nationaliteiten van 

ouders en leerlingen die onze school bezoeken 

in beeld gebracht op een wereldkaart.  

Dat hebben we gedaan door op een wereldkaart 

vlaggetjes te plaatsen welke u in de hal van de 

school kunt vinden. 

De vlaggetjes komen overeen met 32 

verschillende nationaliteiten van onze 

leerlingen. 

Dit geeft een mooi beeld van onze leerling- 

populatie. 

Het aantal kinderen met een andere 

nationaliteit dan de Nederlandse ligt rond de 

50%. Als de kinderen de E.L.S. verlaten weten 

ze dat de wereld groter is dan Nederland alleen. 

In het verlengde daarvan start er in februari 

een traject binnen de school om onze visie op 

burgerschap opnieuw vorm te geven. 

De diversiteit in achtergrond levert vele 

verschillende denkwijzen op. 

Vele opvattingen en culturen bestaan binnen de 

school naast elkaar.  

Wij leven in een democratische rechtsstaat. In 

zo’n open en vrije democratische samenleving 

is een gezamenlijke basis belangrijk.  

Onder begeleiding van externe coach gaan we 

hier mee aan de slag. Zodra de resultaten 

hierover bekend zijn, komen we hierop terug. 

 

      www.eersteleidseschool.nl  T: 0715765266 

 

 

    

 

 

                    Vakantie en studiedagen: 
 

                    Voorjaarsvakantie: vanaf  

zaterdag 25 februari t/m zondag 

5 maart. 

 

    Studiedag 4: donderdag 6 april 

   

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/


   

  Pagina 2 van 6 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ook wil ik graag stilstaan bij de ontwikkeling bij 

ons beleid voor meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. In 2022 hebben wij met de 

ondersteuning van een externe specialist ons 

huidig beleid voor kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong getoetst 

en vervolgens aangescherpt. Stephanie 

Zuidmeer (leerkracht van groep 5/6) heeft met 

ingang van dit schooljaar de rol ‘Specialist 

Hoogbegaafdheid’ overgenomen van Roelie 

Smittenaar.  

Stephanie is bezig geweest om het nieuwe 

beleid vorm te geven en heeft hier op vrijdag 

13 januari het team in meegenomen tijdens de 

studiedag. Het team heeft kennis opgedaan 

over meer- en hoogbegaafdheid en het 

begeleiden van meer- en hoogbegaafden in de 

klas. Door het vernieuwde beleid gaan er een 

aantal veranderingen plaatsvinden op het 

gebied van het onderwijs aan deze 

leerlingen.  Er zal een onderscheid worden 

gemaakt tussen meer-begaafde 

en hoogbegaafde leerlingen. De ouders van 

kinderen waarvan wij het vermoeden hebben 

dat hun kind in één van de twee groepen past, 

krijgen een uitgebreide mail met een toelichting 

op het proces.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook wil ik nogmaals even kort stilstaan bij de 

wijzigingen bij de administratie. 

Wilma zal een stap terug doen en wordt per 

direct vervangen door Samantha. 

Samantha is zich op dit moment aan het 

inwerken en volgt diverse cursussen om de 

systemen te leren kennen waar we binnen de 

administratie mee werken. Het kan zijn dat een 

verzoek of een vraag wat langer op zich kan 

laten wachten. Graag uw begrip hiervoor. 
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Parkeren rondom de school. 

We hebben afgelopen maand meer plekken 

geregeld voor het parkeren van fietsen. 
Ik wil u daarom vragen om de kinderen de 

fietsen in het rek te laten plaatsen.  

De omwonenden hebben namelijk veel last van 

fietsen die tegen een hek of op de weg worden 

geplaatst. 

Voor het parkeren van de auto's blijf ik u 

vragen om de auto's  in de parkeervakken te 

plaatsen. 

Door het parkeren op de stoep of midden op de 

weg blijven er gevaarlijke situaties ontstaan. 

Als er ouders zijn die ons willen helpen om het 

verkeer hierin te begeleiden dan hoor ik dat 

graag 

Dit was het weer voor deze maand! 

Met vriendelijke groeten, 

Ed Bossong 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Even voorstellen: Juf Samantha (administratie) 
 

Mijn naam is Samantha. Ik ben op 9 januari gestart als administratief medewerkster op 

de E.L.S. Ik ben met open armen ontvangen en heb het ook erg naar mijn zin. Ik woon 

in Alphen aan den Rijn met mijn man en onze 3 kinderen (8, 5 en 2 jaar). Mijn 

werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. In mijn vrije tijd ga ik er graag erop 

uit met mijn gezin. 

 

 

 
LETTERFEEST Groep 3 

Groep 3 had op woensdag 1 februari LETTERFEEST. Alle kinderen uit groep 3 hebben hun letterdiploma 

ontvangen. Gefeliciteerd allemaal, goed gedaan!  

 

                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstproject, februari 2023  
Het kunstproject is weer in volle 
gang. In alle groepen wordt gekeken 
naar schilderijen en is iedereen bezig 
met schilderen. 
Op woensdag 22 februari van 12:15 
uur tot 13:00 uur is er een 
tentoonstelling, die u kunt bezoeken 
om de kunstwerken van de kinderen 
live te aanschouwen. Wij hopen u 
hier te kunnen verwelkomen.   
  
- Op vrijdag 24 februari gaan 
de kunstwerken mee naar huis. (Het 
is handig om uw kind een extra 
plastic tas mee te geven waar hij/zijn 
het werk in kan doen)  
 

Hierbij al een klein voorproefje: 
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Webinars van kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa 
Neve helpen je verder! 
 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit jaar weer een aantal webinars voor ouders gemaakt in samenwerking met Tischa 

Neve. Zij behandelt diverse opvoedkundige onderwerpen en geeft praktische tips. Alle webinars staan online voor je klaar.  

Kindje op komst 

Tijdens dit Webinar krijg je tips om goed voorbereid aan het ouderschap en de opvoeding van je 

kindje te beginnen. 

Kinderen en pittige emoties 

Kinderen kunnen behoorlijk pittige emoties hebben met als gevolg vaak 

pittig gedrag. Daar op een goeie en effectieve manier mee omgaan is best een uitdaging. 

 

 

 

Creatief opvoeden met een kleine beurs 

Als je niet veel geld te besteden hebt, kan het je behoorlijk bezighouden:  

hoe zorg je ervoor dat jouw kind met zelfvertrouwen en een goed gevoel  

opgroeit.  

 

Help je kind de scheiding door 

In dit Webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips om kinderen goed te 

begeleiden tijdens het proces van een scheiding. 

 

Deze gratis CJG-Webinars uit 2023 kan je het hele jaar terugkijken via www.cjgcursus.nl of klik op de directe link: 

Datum Titel 

Van 01 februari tot en met 31 december 2023 Kinderen en pittige emoties – 1 tot 11 jaar 

Van 01 februari tot en met 31 december 2023 Help je kind de scheiding door – 2 tot 15 jaar 

Van 01 februari tot en met 31 december 2023 Creatief opvoeden met een kleine beurs – 0 -14 jaar 

Van 01 februari tot en met 31 december 2023 Kindje op komst – zwangeren en partners 

 

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.cjghm.nl/showcourses.asp?cur_id=3651
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3652&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3653&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3654&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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Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2022-2023    
   

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! 

 
 
 

JARIG IN JANUARI EN FEBRUARI:  GEFELICITEERD !!!!!  

Annabellle, Britney, Dominic, Iasonas, Amina, Giulia, Zoë, Elise, Davide, Isaiah, Sarah, Enzo, Max, Bas, 

André, Oscar, Reza, Issandro, Michael, Cas, Olivier, Louis, Jasmijn, Feike, Yuhan, Siebe, Janina, 

Hedwig, Harrison, Sergio, Olaf, Cathelijne, Liam, Fiona, Imme, Nomily, Faas, Daniel, Millie, Lucy, 

Marilou, Noah, Lina, Nayara, Tobias, Jens 

WELKOM OP SCHOOL  

Elina, groep Groen | Manuel, groep Rood | Nina, groep Rood | Julian Mateo, groep Geel 

 

 



Eerste Leidse School Disco

Thema  Glitter

Met FeestDJMarf

DISCO

SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND

PARTY

FISSA

VRIJDAG 17 FEBRUARI
groep geel, blauw, groen en rood
groepen 3, 4 en 3/4
groepen 5, 6 en 5/6 
groepen 7, 8 en 7/8                      

15.15-15.45u
16.00-17.00u
17.30-19.00u
19.30-21.30u


