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Nieuwsbrief december 2020              

                                                                                               

Zie de maan schijnt door de bomen...inmiddels al weer december. Wat gaat de tijd toch 

hard! 

En zo hebben we er het eerste half jaar van dit schooljaar alweer opzitten. 

Teaminformatie 

Helaas is juf Marianne van de kleuters al enige tijd uitgevallen. Het ziet er naar uit dat zij 

voorlopig niet terugkomt. Niet vanwege de drukte van het werk want ze mist de kinderen 

enorm. Soms vergeet een mens om ook vooral goed voor zichzelf te zorgen en op tijd rust te 

nemen. Ik heb er echter vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen met haar maar dat 

het enige tijd vraagt. 

We zijn heel blij dat Mariska, samen met Astrid de eerste 3 dagen met de kinderen aan de 

slag gaan. Helaas hebben we wisselende invalleerkrachten op de donderdag en vrijdag.  We 

zijn hard bezig om een vaste vervanger te krijgen maar helaas is dat tot op heden nog niet 

gelukt. 

 

Jojanneke, onze Iber, is in november voor het laatst geweest. Voor de kleutergroep hebben 

we een goede maar tijdelijke IBer gevonden: Nynke Tesselaar. 

Ook voor de groepen 6,7 en 8 zal Lianne van Nieuwenhoven tijdelijk Iber zijn. Fijn want ze 

heeft veel ervaring met de bovenbouw, de advisering en procedures voor de overgang naar 

de middelbare school. 

Voor de unit zijn wij nog op zoek naar een Iber. 

 
Helaas gaat het met juf Marielle nog niet echt de goede kant op. Zij heeft er inmiddels een 

rughernia bij waardoor bewegen erg lastig is. We zijn erg blij met juf Lauren die haar 

vervangt. 

Juf Marlotte is weer gestart om  1 x in de 14 dagen de leerkrachten te ondersteunen bij hun 

NT2 aanbod. Fijn. 
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Computerles 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn na de herfstvakantie gestart met computerles. Een 

heuse computermeester leert de kinderen hoe ze moeten omgaan met een programma wat 

heet: teams. 

Kinderen zijn heel handig met spelletjes op de computer maar het is ook van belang dat ze 

leren hoe andere programma’s werken. 

  

Zo leren de kinderen om te werken in het programma teams. De kinderen van groep 7 moesten hun 

Sinterklaasgedicht al via teams inleveren. Dat vraagt nog wel enige oefening 

En gaan ze leren hoe een Powerpoint te maken. Altijd handig, zeker wanneer ze een spreekbeurt of 

een boekbespreking moeten houden. Ook op de middelbare school is het van belang dat de 

leerlingen deze vaardigheid hebben. 

Tutorlezen 

Niet alleen worden de computers ingezet in de bovenbouw maar ook bij het tutorlezen. De kinderen 

van groep 7 zijn tutor van de roeiboten ( groep 3) en naast lezen uit een boekje worden ook via de 

computer letters en klanken geoefend. 
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Het valt ons keer op keer op dat heel veel kinderen te weinig lezen. We merken dat aan de 

woordenschat en ook aan de resultaten bij begrijpend lezen. 

 

Lezen is zó enorm belangrijk!  

We zijn ontzettend blij dat we ook dit schooljaar mee mogen doen met het [project de 

Schoolschrijver. Selma Noord is wederom onze schoolschrijver. De kinderen van groep 4, 

5 en 6 gaan meedoen aan dit project. Eind januari zal dit project gaan starten. 
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Verlengde Leertijd 

Heel veel leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben na de gewone schooldag extra les. Soms 

bestaat de les uit extra rekenen, grammatica, begrijpend lezen, spelling maar het kan zeker 

ook op een andere manier.  

De leerlingen van groep 7 hebben samen met Stichting Move een maatschappelijke actie 

ondernomen. Uitgebreide informatie vindt u op de nieuwsbrief over Move. 

https://sleutelstad.nl/2020/11/18/leerlingen-bredeschool-merenwijk-eet-bruin-

brood/?fbclid=IwAR32v47P0axI8KQoeMpvwXeZ_kkh9lQSEbVMlB5G-

Rt2BhuG1Ja5YXBeZ9g 

 .  

 

Groep 8 zal in maart gaan starten met Move ( en SOL). Natuurlijk zijn we heel benieuwd 

welke creatieve ideeën zij gaan hebben! Hoewel de data nog niet definitief zijn zal dit gaan 

plaatsvinden na de voorjaarsvakantie. 

Voor de jongere kinderen zijn Sol en school bezig om een cultureel aanbod te doen. U gaat 

hier meer van horen. 

Een dan de hardwerkende leerlingen die na de gewone schooldag zichzelf extra oefenen in 

datgene wat nog lastig is. En natuurlijk, het valt niet altijd mee. Maar meestal na een frisse 

neus lukt het de meeste kinderen om in een kleine groep weer even te knallen. 
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In januari zullen de leerkrachten weer gaan kijken wie er extra ondersteuning goed kan 

gebruiken. Er zullen dus wisselingen gaan plaatsvinden. Ook bij de beschikbaarheid van de 

RT-ers zal er wat gaan veranderen. 

Voor de kinderen van groep 4 en 5 die leesondersteuning hebben zal er in januari niets 

veranderen. 

 

   SINTERKLAAS 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas onze school weer een bezoek gebracht. Gezien de beperkte 

tijd heeft hij alleen onze allerjongste kinderen kunnen bezoeken... 
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Onze bovenbouw-kinderen waren natuurlijk teleurgesteld maar.....zij hadden voor elkaar 

prachtige surprises gemaakt. Vol trots kwamen ze met hun surprise naar school. 
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Natuuractiviteiten 

Naar Buiten is een [project vanuit de gemeente waar scholen voor kunnen inschrijven. De 

unit heeft in de voorgaande periode al een activiteit gehad en dit keer groep 8. 

Afgelopen week hadden de leerlingen wel een hele bijzondere natuuractviteit  :vuur maken. 
Meester Yassine leek dit een zeer interessante les en dat was het ook. 
Na afloop van een echt vuur werd het feestelijk afgesloten met  
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Kerstviering 

Helaas zal onze kerstviering er anders uit gaan zien dit jaar. Door de maartregelen rondom 

Corona wordt geadviseerd om vooral verpakt voedsel te gebruiken. Dat betekent dat we dit 

jaar helaas al uw heerlijke hapjes moeten zullen gaan missen!!! 

Met de kinderen zullen we daarom dit jaar geen avondmaaltijd hebben maar zullen we op 

vrijdag 18 december gezamenlijk ontbijten: een kerstontbijt. 

De school zal zorgen voor het brood en aan de kinderen zal gevraagd worden om iets mee 

te nemen om het brood te beleggen. U gaat hier vast meer van horen via de leerkrachten. 

Laten we hopen dat we volgend jaar weer “gewoon” de kerst kunnen vieren en dat we u 

allen weer van harte welkom mogen heten in de aula. Altijd zo gezellig! 

De kerstvakantie zal starten om 12.00 u 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

‘Piep, zei de muis’  

Piep, zei de muis! -  bijeenkomsten voor kinderen 

Binnenkort starten er in Leiden bijeenkomsten Piep, zei de muis! voor kinderen van 4-8 jaar die 

extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het 

gebied van stress en spanningen.  

Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen raad mee weet. Een familielid die 

ziek is, een scheiding, verlies, verdriet, ruzie of geweld. Een kind kan dan een steuntje in de rug 

gebruiken. 

Wat kan je verwachten? 

‘Piep, zei de muis’ is een leuke groep waar kinderen plezier hebben, vriendjes maken en iets 

helemaal voor zichzelf hebben.  

Een kind leert dat het probleem niet door hem of haar komt. De handpop vertelt over wat hij 

meemaakt en vraagt de kinderen om samen met hem hiervoor oplossingen te zoeken. 

Tijdens ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de groep doen en waarom. Het is voor 

kinderen belangrijk om te weten dat de ouders belangstelling hebben en het goed vinden wat ze 

doen. En we bespreken andere zaken waar ouders in de opvoeding tegenaan lopen. 

Waar en wanneer? 
Locatie:            GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Sandifortdreef 19, Leiden 
Data:                ‘Piep, zei de muis’ bestaat uit 10 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 voor de ouders. 
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start op 27 januari 2021 
Tijd:                13.30 – 15.00 uur   
Kosten:           Geen 
  

Geïnteresseerd? Meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl of deze link. 

  

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen  
Website:                    www.cjgcursus.nl 
E-mail:                       info@cjgcursus.nl 
Telefoon:                   088 254 23 84 
Volg CJGcursus op   en  . Like it! 
  

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgleiden.nl/cursussen/start-piep-zei-de-muis---voor-kinderen---leiden/-1/3204/565927
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
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