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Open ochtenden alle groepen.
Groep 7 en 8 naar de Stadsgehoorzaal
Contactmiddag en -avond kleuters
Studiedag, alle kinderen vrij
Podium groep 4
Koningsspelen en juffenfeest
Paasontbijt

Schoolnieuws
De gemeente Leiderdorp is dit jaar niet in staat om de
Koningsspelen te organiseren. Dat vinden wij erg
jammer. Wij zullen de Koningsspelen zelf organiseren en
doen dit in combinatie met het juffen- en
meesterfeest op vrijdag 12 april. We rekenen nog
steeds met plezier op de hulp van de ouders die eerder
bij de leerkracht hebben aangeboden om te helpen op
de Koningsspelen! U hoort van de leerkracht waar u
ingezet zal worden.
Wil je ook Pokémon (leren) spelen?
In de afgelopen maanden hebben een aantal leerlingen van deze school op de
maandagmiddagcursus kennis kunnen maken met het Pokémon kaartspel. Het
Pokémon kaartspel is net als schaken een denkspel, alleen heeft Pokémon meer
stukken om uit te kiezen.
Voor wie verder wil met Pokémon spelen of dit alsnog graag wil leren is er elke
woensdagmiddag Pokémon liga (Pokémonclub) van 15.30 - 17.30 uur in
Spellenspeciaalzaak De Tafelridder aan de Oude Herengracht 11A(vlakbij de
haven), 2312 LN Leiden. Daar zijn ook speeldeckjes aanwezig om het spel mee
te (leren) spelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elsa of
HaPé van de Pokémonliga (info@organizedplay.nl) of met Dennis Pennenburg
(vader van Stephan uit groep 7). Elke keer dat je meedoet aan de Pokémonliga
krijg je een speciale Pokémonkaart cadeau! Bijdrage in de zaalhuur is € 1,- per
middag.
Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2: juf Stevie, juf Renske en juf Marieke
Wij hebben de afgelopen weken gewerkt over bloemen en plantjes. Het zaaien
van zaadjes en het poten van bollen. Zouden er bloemen of groente uit de
zaadjes groeien? Dat is nog even afwachten! Ook werken wij met de letter b van
bloem, bij, bol, bloesem...weet u nog meer lentewoordjes die beginnen met de
letter b? De komende weken gaan wij over dieren werken. Welke kleintjes horen
bij welk dier? En welk geluid maken ze?
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Groep 3: juf Floor en juf Wendy
Hoera!!!
Issam is weer grote broer geworden! Zijn zusje Inaya is geboren!
Gefeliciteerd Issam!
De laatste tijd nemen de kinderen steeds vaker knuffeltjes of
speelgoed mee naar school, we willen vragen dit alleen mee te
nemen als het speelgoedmiddag is. Alvast bedankt!

Groep 4: juf Ankie en juf Marloes
Op woensdag 10 april is het Podium van groep 4!! U komt toch ook kijken?
Het zal rond 11.45 beginnen. Zet u het alvast in uw agenda? Wij zijn al druk aan
het oefenen🙂
Op donderdag 23 mei gaat groep 4 naar museum Volkenkunde. Wij zijn op zoek
naar rij-ouders/begeleiders voor dit uitje. We vertrekken rond 8.50 en zullen
rond half 12 weer terug zijn. U kunt zich inschrijven, de lijst hangt op onze
schuifdeur.
Groep 5: juf Freke en juf Mascha
Het leren van aardrijkskunde (en alle andere
vakken) gebeurt in groep 5 niet alleen in de
boeken aan de tafel. Leren kan namelijk ook op
de grond, met elkaar en een heel groot wit vel!
Wat heb jij allemaal geleerd? Schrijf op! 🙂
Van de week is er ook nog eens een grote
onthulling geweest, namelijk... Juf Freke is in
verwachting! Begin september verwacht zij haar
eerste kindje. Dat werd uiteraard gevierd met
een passende traktatie!
Groep 6: juf Mela en juf Marieke
Twee belangrijke data: vanaf vrijdag 5 april gaan we iedere vrijdagmiddag naar
de schooltuinen. We gaan hier op de fiets naar toe. Uw kind moet dus op vrijdag
een goed werkende, goed passende fiets meenemen. Ook zou het fijn zijn als
ouders zich aanmelden om mee te gaan als begeleider. Hoe meer ouders hoe
minder vaak u aan de beurt bent. Natuurlijk
kunt u aangeven welke vrijdagen u wel of niet
kunt. Uw kind vindt het ook altijd leuk als u als
ouder eens meegaat 🙂
Op woensdag 15 mei staat gr 6 op het podium!
Als ouder, opa, oma bent u welkom om te
komen kijken. Het podium begint om 11:15u.
Groep 7: meester Frank
We zijn druk bezig geweest met de algemene lessen. Tijdens de talentmiddag op
maandag zijn we begonnen met de volgende lessen. De kinderen konden kiezen
uit: Techniek, Arabisch leren schijven en dansen. Aanstaande dinsdag gaan we
naar een voorstelling in Leiden. De voorstelling gaat over The match en het gaat
over voetbal. Het is de bedoeling dat de kinderen op de fiets naar school komen.
We verzamelen om 8.30 zodat we om uiterlijk 8.40 kunnen vertrekken.

2

Groep 8: juf Joke
Vorige week hebben we de proeftoets van IEP
gedaan. Zo weten de kinderen wat hun in april te
wachten staat als de echte eindtoets gemaakt moet
worden. We hebben de toets met elkaar besproken en
weten nu waar we straks op moeten letten. Wilt u zelf
nog even kijken wat de toets inhoudt, kijk dan op
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voorouders/. Volgende week moet het werkstuk af zijn.
De kinderen kunnen dit printen, maar mogen het ook
via mail met mij delen. We hebben op school via de
leerling accounts gewerkt, deze accounts kunnen
thuis ook gebruikt worden. Aanstaande dinsdag gaan
we naar een voorstelling in de Stadsgehoorzaal, wilt u
ervoor zorgen dat u kind op een goed werkende fiets naar school komt? We
vertrekken meteen om

Wij feliciteren onze jarigen:
Maart
18 Dewi Cozijn 4
19 Sanne Neuteboom 8
27 Farhan Lakbir 1/2B
29 Rouhia Akoudad 8
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