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Voorwoord
Door Leonoor Sleijser
Nog even en dan begint de meivakantie. Ik hoop dat u allen
kunt gaan genieten van twee mooie weken. Afgelopen weken
hebben we prachtig weer gehad en we hopen dat dit nog
even aanblijft!
Ondanks dat corona er nog steeds is, merken we op school
dat de piek nu gelukkig voorbij is. Helaas is het griepvirus
wel actief, maar hebben we het de afgelopen weken, op één
dag na in één groep, toch alles met collega’s die konden
invallen kunnen oplossen. Zo krijgt iedereen weer een beetje
lucht en kunnen we de geplande activiteiten door laten gaan.
Nu de maatregelen geminimaliseerd zijn, kunnen we elkaar
weer gaan ontmoeten. Ik hoop u dan ook snel te kunnen
spreken tijdens de koffieochtend op 20 mei!

Agenda
25-4
5-5
8-5
9-5
19-5
20-5
24-5
26-5
27-5

Meivakantie t/m 8 mei
Bevrijdingsdag
Moederdag
Eerste schooldag
Verkeerslessen
Koffieochtend
Verkeerslessen
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij

Voor nu wens ik u een hele fijne vakantie!

In deze
maandbrief
•
•
•
•
•

Samen beter, beter samen!

Mededelingen personeel
Brengen en halen
Inspectie en PO Raad
Een gezond ontbijt
Stichting Leergeld

Mededelingen Personeel
Na 14 jaar gaat juf Babs ons verlaten. Zij
gaat verhuizen naar Het Duin, waar zij als
ondersteuner gaat werken in het praktijkvak
“Groen”. Ik weet zeker dat haar groene
vingers heel goed van pas gaan komen in
haar nieuwe functie! Wij wensen haar heel
veel plezier.
Voor wat betreft de vervanging zijn wij druk
aan het kijken hoe we dit gaan organiseren.
Zodra bekend is hoe we dit gaan oplossen,
zullen we de ouders van groep geel
informeren

Brengen en halen
Na de meivakantie kunt u gewoon weer op
het plein komen om uw zoon of dochter te
brengen. We hebben even gewacht om alles
te ‘openen’ en te kijken wat de afgelopen
periode ons zou brengen, maar het ziet er
echt naar uit dat er op korte termijn geen
verandering met betrekking tot maatregelen
te verwachten zijn.

De andere leerlingen (midden- en
bovenbouw) komen gewoon naar binnen
zoals dat de afgelopen periode ook is
gegaan. We houden vast aan een inloop
vanaf 8.15 uur en de leerlingen kunnen als
ze op school komen gewoon naar de klas.
Zo hebben ze een rustige start en kunnen
wij om 8.30 uur met de les beginnen!

Voor de leerlingen van de groepen rood, geel
en groen kunt u uw zoon/ dochter bij de deur
van de klas zelf brengen.

Aan het einde van de schooldag komen de
leerlingen met de hele groep naar buiten op
het plein, waar u uw kind kunt ophalen.

Voor de leerlingen van groep
kan dit bij
de deur aan de zijkant van de school. Wij
zullen zelf met de kinderen naar binnen
gaan.

Voor de leerlingen die met de taxi komen en
gaan, verandert er niets.

De afgelopen periode tijdens de
coronaperiode heeft ons ook geleerd dat de
kinderen zelfstandiger zijn geworden doordat
ze nu veel zelf moesten doen (soms met een
beetje hulp). Dit is een positieve
ontwikkeling geweest die we graag willen
vasthouden.

Inspectie en PO Raad
Het officiële rapport vanuit de inspectie is
net binnen gekomen bij het bestuur. Zij
zullen het rapport z.s.m. na de vakantie met
u delen. Tegelijkertijd zullen zij een
uitnodiging sturen voor een ouderavond
waarin het rapport wordt toegelicht.
Inmiddels zijn wij druk bezig met het
opstellen van het verbeterplan en inmiddels
zijn er al een aantal acties uitgezet die
voortkomen uit het plan. Het verbeterplan
zal aan het einde van de vakantie in
conceptvorm gereed zijn en zal samen met

het team besproken worden direct na de
vakantie. Ook dit plan zullen wij tijdens de
ouderavond aan u presenteren.
Daarnaast zullen wij u middels de
nieuwsbrief op de hoogte houden van onze
verbeteractiviteiten, zodat u weet waar wij
aan werken.
Ik hoop u allen op de (nog te plannen)
ouderavond te ontmoeten.

Denkt u er nog aan:
De volgende koffieochtend is op: vrijdag 20 mei
van 8.30 – 9.30 uur! Hier zal o.a. aandacht besteed
worden aan: Geef me de 5 tips voor thuis en onze
nieuwe woordenschat methode LOGO 3000! Dit
thema stond al op de planning in het najaar, maar
kon toen helaas niet doorgaan.

Een gezond ontbijt…….
is een goed begin van de dag!
Na de nacht heeft je kind weer nieuwe
energie nodig. Deze energie krijgt je kind
door het ontbijt.
Ook komt de spijsvertering daardoor weer
op gang en kan je kind zich beter
concentreren.
Na het nuttigen van een ontbijt krijgt je kind
minder snel trek in snoep.
Tips voor een gezond ontbijt.
• Weinig tijd om te ontbijten? Zet de
wekker 15 minuten eerder. Dek de
tafel de avond van te voren. Het
brood of een schaaltje yoghurt kun je
de avond van te voren klaarmaken.
Deze kun je in de koelkast bewaren.
• Gebruik volkoren producten, magere
melkproducten en/of fruit en
groenten.
• Varieer om verschillende
voedingsstoffen binnen te krijgen.
Smeer bijvoorbeeld elke kwart
boterham met iets anders.
Bijvoorbeeld met banaan, pindakaas,
humus en groentespread.

Tips om je kind te laten ontbijten.
• Maak de tafel gezellig en laat je kind
meehelpen met tafeldekken als hij/zij
dit leuk vindt.
• Ontbijt samen. Zien eten doet eten en
het is plezieriger.
• Zorg voor zo min mogelijk afleiding
aan tafel. Geen televisie en geen
speelgoed. Neem de plannen voor de
dag door om het gezellig te maken.
• Bied kleine porties aan.
• Zet verschillende producten op tafel
zodat je kind kan kiezen. Dat kan een
sneetje brood zijn. Maar denk ook
eens aan een schaaltje yoghurt of
havermoutpap met fruit en rozijnen.
Een volkoren beschuit of cracker is
ook een goede keuze.
• Blijft het ontbijt ondanks alle inzet
moeizaam? Laat je kind dan in ieder
geval een paar hapjes eten. Bied de
rest van de boterham iets later in de
ochtend aan. Of geef de boterham
mee naar school of kinderopvang voor
tijdens de ochtendpauze.
Voor gezonde ontbijtrecepten kun je kijken
op de website van het voedingscentrum.

Meer informatie over opvoeden en
opgroeien: www.cjghm.nl

Leergeld

Cultuur, Sport, Onderwijs, Welzijn

Zie folder in de bijlage
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken laat
alle kinderen meedoen.
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar
om de kinderen mee te laten doen met
sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die
de school met zich meebrengt (bijvoorbeeld
schoolbenodigdheden, kamp en excursies)
zijn soms niet op te brengen. Deze gezinnen
kunnen rekenen op steun van Stichting
Leergeld Leiden en Omstreken.
We zijn er voor alle gezinnen met een laag
inkomen, die in Leiden, Leiderdorp,
Noordwijk, Oegstgeest of Zoeterwoude
wonen en kinderen hebben in de leeftijd van
4 tot 18 jaar. We zijn er voor álle gezinnen
waar het inkomen laag is, zoals:
- Zelfstandige ondernemers (ZZP’ers) die
soms (tijdelijk) weinig inkomsten hebben,
- Werknemers met een klein contract of een
contract met wisselende uren,
- Mensen met een uitkering.
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