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Regen, wind, dwarrelende blaadjes, snottebellen en al de eerste ziekmeldingen. Het is inmiddels 

herfst. We hebben helaas afscheid moeten nemen van heerlijke warme dagen. 

Herfst echter biedt ook weer vele mogelijkheden. Alle kleuters en peuters zijn alweer hard aan het 

werk, want herfst is een fantastische leerzame en leuke periode.  

Komende week is de week waarin alle ouders worden uitgenodigd om een uurtje in de klas te komen 

kijken. In de kalender staat: Kom Kijken In de Klas. U bent van harte welkom!! 

Iedere dag van 8.30-10.00 u bent u welkom en natuurlijk kunt u kiezen wat u het handigste uitkomt. 

 

Oktober begon goed. De kinderen van groep 7 en 8 hebben meegedaan aan het Mini Koraalzang. 

Alle Leidse basisscholen doen hier graag aan mee.  

Hoewel we in een periode zitten met enorm veel regen was het de minikoraal gegund: het was 

droog, het zonnetje brak zelfs door. 

Jochem Meijer , de bekende Leidse cabaretier wist de kinderen op te zwepen om uit volle borst mee 

te zingen : La-la-la-Leiden..... 

 

Ook juf Lianne en meester 

Yassine vonden het een 

feestje en kwamen al lekker 

in de stemming 



 

Ook hebben de 8e jaars heerlijk voor ons gekookt: Hutspot. Hét 2 en 3 oktober gerecht. 

Samen met de vrijwilligers van het Epicentrum is er voor alle leerlingen in de school een maaltijd 

gekookt. In iedere klas hebben de kinderen genoten van de hutspot. Groep 8: Goed gedaan!! 

 

Afgelopen week zijn we weer gestart met de Ateliers. Kinderen kunnen kiezen uit verschillende 

mogelijkheden om te ontdekken of ze iets leuk vinden, waar ze mogelijk talent voor hebben of dat 

ze na afloop zeggen: nuhh... 

Plezier staat uiteraard voorop. We hebben dit keer zoveel mogelijk geprobeerd om het aanbod aan 

te laten sluiten bij het thema van de Kinderboekenweek: Reis je mee? 

 

Zo heeft juf Catherine de kinderen mee laten reizen naar …..de maan! 



 

Dan is er nog de keuze uit houtbewerking, muziek, zang, jambe, schilderen, werken met vilt, koken 

Schilderen, boetseren, haarbandjes maken (erg populair onder de meiden), borduren, origami, 

onderzoekend leren en leren presenteren. 

 

Informatiebijeenkomst, kennismakingsgesprekken en huisbezoeken.... 

Fijn dat er zoveel ouders, samen met hun kind, naar de informatiebijeenkomst zijn geweest. De 

leerkrachten geven zo een eerste indruk van wat u als ouders, wat uw kind mag verwachten dit 

schooljaar maar ook: wat verwachten wij van uw kind en mogelijk ook van u? 

Alleen samen, school en ouders, kunnen ervoor zorgen dat uw kind het beste uit zichzelf kan 

halen. 

Tijdens de informatiebijeenkomst heeft u tevens een afspraak kunnen maken voor een 

kennismakingsgesprek en ik heb al veel ouders gezien die hiervan gebruik gemaakt hebben. Fijn! U 

kent tenslotte uw kind het beste en kan goed aangeven wat uw kind nodig heeft. 

Ook de eerste huisbezoeken zijn al geweest. Kinderen vinden het heerlijk wanneer de juf of meester 

op visite komt en wat worden de leerkrachten door u gastvrij ontvangen!! Het is een feestje.  

Tijdens de informatiebijeenkomst was er eveneens een informatiemarkt. Zo was er een tafel van de 

huiswerkbegeleiding op dinsdag en donderdag in het wijkgebouw, was er Stichting Leergeld die u 

kon vertellen welke financiële tegemoetkoming u eventueel kunt krijgen, was er een organisatie die 

uw kind kon leren typen voor een zeer aantrekkelijke prijs en heeft u kunnen horen wat de sporttuin 

te bieden heeft. 

 

Personeel 
Helaas moesten wij de ouders van groep 6 al in de 2e week laten weten dat juf Joseline – vanwege 

prive redenen- was uitgevallen. Gelukkig hebben wij snel iemand gevonden die samen met Rowena 

de groep kon gaan doen: Heleen Kempenaars. Natuurlijk begrijpen wij de mogelijke onrust bij 

ouders die zo'n mededeling te horen krijgen maar we hopen dat ouders en kinderen hebben ervaren 

dat het prima loopt in de groep en dat de kinderen hard aan het werk zijn. 

Enkele weken geleden heeft de NOS ons benaderd met de vraag wat het lerarentekort doet voor 

onze school en met name voor leerkrachten. Juf Marlotte heeft – vanwege dat leraar-tekort vorig 

schooljaar - haar studie moeten afbreken. Zij was dus de aangewezen persoon die hier verslag mocht 

gaan doen. Er is een hele dag gefilmd en de bedoeling is om verschillen te laten zien: in Spanje zijn er 

te weinig banen in het onderwijs, in Nederland een tekort. Het is een mooie video geworden. Op 

onderstaande link kunt u de video zien. 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ53v_trSHk  

https://www.youtube.com/watch?v=VJ53v_trSHk


Komende maand...... 

De komende 2 vrijdagen krijgen de groepen 4 t/m 8 een workshop waarbij zij een schoolrap gaan 

instuderen. Een schoolrap die we inzetten bij feesten en partijen én bij alle andere zaken die de 

moeite zijn om te vieren. 

De kinderen hebben zelf met elkaar woorden bedacht die belangrijk zijn voor hun toekomst. Zó kan 

de rap ook een geheugensteun zijn voor alles wat we doen op school. 

De workshop wordt gegeven door een theaterdocent en het proces wordt gefilmd door Brahim 

Lakhal. Dat wordt de eerste vlog van de Merenwijk!! 

Op vrijdag 18 oktober van 12.30-13.30 zullen alle kinderen tezamen de schoolrap ten uitvoer 

brengen. 

Leuk wanneer u komt kijken!!!  

 

De Kinderboekenweek heeft als thema: Reis je mee? 

In alle klassen worden er activiteiten rondom het thema gedaan. Tenslotte is lezen enorm 

belangrijk!! Lezen zorgt ervoor dat de woordenschat wordt uitgebreid, dat je fantasie geprikkeld 

wordt en dat je wijzer wordt … hoe mooi is dat! 

 

 

JES reist op woensdagmiddag  9 oktober met de BoekJES fiets, gevuld met boeken van BplusC, 
door Leiden! We gaan eerst naar de Merenwijkschool om als de school uitgaat voor te lezen aan 
de kinderen uit groep 1/2 en daarna fietsen we naar speeltuin Vijfhoven om daar voor te lezen!  
 De JES-stagiaires Rachena en Sanne stappen op de bakfiets en ze worden vergezeld door 
vrijwilligers. 
Wanneer het regent zal er een plek in de school gevonden gaan worden. 
 

 

 

  



Start Merenwijk Academie 

Nadat ouders en leerlingen van groep 6,7 en 8  zijn geïnformeerd over wat je mag verwachten van 

deelname aan de Merenwijk Academie : MWA  zijn er de afgelopen week gesprekken geweest met 

ouders en kind om te zien of kinderen echt willen en goed gemotiveerd zijn, nieuwsgierig zijn en 

kunnen doorzetten en volhouden. De MWA heeft een maximaal aantal leerlingen van 12 dus is er 

plek voor de echte  "toppers”. 

En dan is het maandag zover dat de MWA gaat starten. 

Oktober wordt vast een mooie maand! 

 

 


