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Beste ouders, 

Na de herfstvakantie zijn wij weer vol gestart. 

In de maand november zullen er de ontwikkelingsgesprekken zijn. Alle kinderen vanaf groep 4 zijn 

bij deze gesprekken aanwezig. Tijdens deze gesprekken zal het voornamelijk gaan over werkhouding 

en gedrag. Een goede werkhouding, lekker in je vel zitten zijn voorwaarden om goed te kunnen 

leren. 

U krijgt allen een uitnodiging van de leerkracht.   

 

De vreedzame school 

Met veel plezier hebben de leerkrachten en leerlingen gewerkt aan het eerste blok van de 

Vreedzame School: Onze klas. 

Samen zijn er klasregels gemaakt en met de kinderen gesproken over het belang van een fijne en 

gezellige groep zijn; daar kan de juf of meester niet alleen voor zorgen. Iedereen moet hier zijn 

bijdrage aan leveren.  

 

Groep 8 heeft een mooie slogan bedacht waarin zij elkaar beloven om hard te werken, elkaar met 

respect te behandelen en voor elkaar opkomen en ook groep 6 heeft samen rgels bedacht om goed 

te werken 

 

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het 2e blok: Ruzie of om de beurt?    



We ervaren allemaal in het dagelijks leven conflicten: thuis, op school, op het plein, op straat. In dit 

blok leren de kinderen hoe op een goede manier met conflicten om te gaan zonder te slaan, 

schoppen en zonder vervelend taalgebruik. We gaan met de kinderen situaties creëren waarin 

samenspelen en samenwerken niet alleen van belang is maar ook plezier geeft. 

Aansluitend bij dit thema hoort ook onze schoolrap. 
De kinderen hebben een woordveld gemaakt van belangrijke waarden en daarvan is een schoolrap 

gemaakt die de kinderen hebben ingeoefend onder leiding van een theaterdocent: Marije. 

En wat een prachtige tekst, helemaal horend bij hetgeen wij de kinderen willen meegeven 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brahim Lakhal is van dit proces een mooi school Vlog aan het maken.  

 

POLITIEKIDS 

Op maandag 4 november krijgen de leerlingen van groep 6 les over PolitieKids. Een prachtig project 

waar de kinderen van groep 7 en 8 al vorig jaar mee zijn gestart en al officiële PolitieKids zijn 

Met het project wil de politie al op jonge leeftijd contact maken met de leerlingen van OBS De 

Merenwijk. 

Samen met de school worden de leerlingen bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid 

als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Het doel is om met de kinderen en hun 

Merenwijk hier, Merenwijk daar 
Merenwijk dat zijn we 
Dat zijn we met elkaar 

 
Dit is onze school, dit is onze wijk 

Je bent hier super welkom,  
groot of klein, arm of rijk 

 
Je leert hier wat je kunt 

Ontdek hier je talent 
Jij bent zoveel waard 
Dit is jouw moment 

De helden van de toekomst 
 

Wij strijden voor elkaar 
De strijd is niet hier ( spierballen) 

Nee wij strijden dáár ( hoofd) 
We reizen naar de toekomst 

 

We geven echt nooit op 
Doe het niet alleen 
Samen naar de Top 



ouders/verzorgers een goede band op te bouwen en hen het goede voorbeeld voor de wijk te 

laten zijn. 

 

           

De leerlingen van de groepen 6 en 7 krijgen gedurende het schooljaar een aantal keer les van de 

politie. Tijdens deze lessen leren zij wat politiewerk inhoudt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan 

de leefbaarheid in de Slaaghwijk. Ook gaan de leerlingen helpen bij speciale politieacties. Tijdens 

deze acties gaan de kinderen in een herkenbaar politiekidstenue de straat op. Samen met 

agenten zoeken zij naar onveilige of overlast gevende situaties en gaan daar met bewoners over 

in gesprek. Naast een aantal vaste thema’s zoals verkeer, zwerfvuil en zakkenrollerij kunnen 

kinderen en ouders ook eigen onderwerpen inbrengen. Deze onderwerpen kunnen via e-mail 

(politiekids.leiden-noord@politie.nl) worden ingezonden. De politie maakt daar dan een actie 

voor de politiekids van. 

Op donderdag 14 november worden de kinderen beëdigd door de korpschef en de 

burgemeester VAN 13.00-15.00 . OUDERS VAN GROEP 6: U BENT VAN HARTE WELKOM!!! 

 

STAKING 
Zoals u wellicht gehoord heeft gaat het primair onderwijs staken, weer voor een betere betaling 

van de leerkrachten én vanwege de te hoge werkdruk. 

Maar dat niet alleen: juist door het huidige salaris én deze werkdruk is het beroep van 

basisschool-leerkracht niet aantrekkelijk genoeg. Nu al is er een tekort aan leerkrachten. 

Ook wij merken dit nu al. Doordat er een leerkracht is uitgevallen staat onze IBer nu 2 dagen 

voor de groep en als team merken wij dit enorm. Gelukkig hebben wij iemand gevonden die 

voor de overige 3 dagen wil invallen maar waarschijnlijk ook maar tot eind november. 

Hoewel onze vacature al enige weken uitstaat heeft er nog niemand op gereageerd. 

Dus gaan wij staken? JA! 

mailto:politiekids.leiden-noord@politie.nl


Dat betekent dat de school woensdag 6 november gesloten is

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT    

Op vrijdag 8 november krijgen alle kinderen een gezond ontbijt op school. 

Waarom? Ontbijten is erg belangrijk, het is de motor waar het lichaam en de hersenen op werken. 

Veel suiker maakt hersenen lui. Daarom: samen gezond eten. 

Wilt u uw kind ‘s morgens een bordje, bestek en een beker meegeven? 

 

Maatjesproject 

Al jaren heeft onze school een samenwerking met het Stedelijk Gymnasium. Scholieren van het 

gymnasium kunnen meedoen aan 2 projecten: het Leesproject en het Maatjesproject. 

Het Maatjesproject is bedoeld voor leerlingen uit groep 6 en 7. Eén leerling van ons wordt 

gekoppeld aan een leerling van het gymnasium. De bedoeling is dat deze maatjes een aantal 

activiteiten ondernemen en elkaar en hun omgeving zo leren kennen. 

Eén van de activiteiten is het eten bij elkaar. Juist tijdens het eten ga je elkaar beter leren kennen.  

Naast andere mogelijkheden ( schaatsen, naar de bioscoop, naar een museum) is er ook altijd een 

gezamenlijke culturele activiteit. 

In november zal aan de kinderen van groep 6 en 7 gevraagd worden wie het leuk vindt om met het 

Maatjesproject mee te doen. Natuurlijk worden de ouders van deze kinderen uitgenodigd om kennis 

te maken met het gymnasium-maatje en wel op dinsdag 19 november van 15.30-17.00. Ouders zijn 

verplicht om bij deze bijeenkomst te zijn. 

Meester Yassine is het aanspreekpunt namens de school. 

 

Een ander onderdeel is het Leesproject. Leerlingen van het gymnasium komen een aantal weken na 

schooltijd lezen met onze kinderen van groep 3,4 en soms ook 5. Het Leesproject begint 18 

november en is van 15.00-16.00.   Juf Mariëlle is hiervan de coördinator. Middels een brief kunt u uw 

kind opgeven. 



Merenwijk Academie 

In oktober zijn er wel 14 leerlingen gestart met de Merenwijk Academie. De Merenwijk Academie       

( MWA) is er voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 die erg gemotiveerd zijn om extra tijd te besteden 

aan academische vaardigheden: veel lezen , veel nieuwe woorden leren, teksten goed begrijpen, 

vooral denk-vragen oplossen, presenteren. 

Naast de krantenkring en de boekenkring wordt er dieper ingegaan op teksten die een actualiteit 

beschrijven. Wat een toppers!! 

        

 

 

Agenda november 

Vrijdag 1 :          groep 7 en 8 gaan op de fiets naar Naturalis 

Woensdag 6 :    het team gaat staken: de school is dicht 

Donderdag 7 :   Wethouder Paul Dirkse komt in de groepen 7 en 8 om te praten over Respect 

Vrijdag 8 :           Nationaal Schoolontbijt 

Donderdag 14:   Installatie PolitieKids groep 6 13.00-15.00 

Maandag 18:      start Leesproject 

Woensdag 20:   mini basketbaltoernooi 

Woensdag 27:    Schaaktoernooi  

Donderdag 21:     Studiedag voor alle Leerkrachten van PROO Leiden; alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 22  :          Studiedag; alle kinderen zijn vrij 

 



 

Programma Sporttuin 

              

             

               


