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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Over het nieuwe schooljaar
Terugkijken op schoolvoetbal
Koningsspelen
Vakantieplanning 2018-2019
Ingezonden berichten: update
vanuit de kerk
De afgelopen weken nam een aantal
voetbalteams van onze school deel aan het
schoolvoetbaltoernooi. Komende woensdag is
het de beurt aan ons korfbalteam. We wensen
Anne-Lyn, Celysha, Gwen, Lizette, Robine,
Vera en Zoë veel plezier en succes!
GROEPSINDELING 2018-2019
De voorbereidingen voor het volgende
schooljaar zijn in volle gang. Welke groepen
formeren we? Verandert de indeling? Zo ja,
hoe? Hoe zetten we de werkdrukgelden in die
we voor het komende schooljaar vanuit het rijk
ontvangen? Hoe gaan we om met de
vervanging van zieke leraren?
Voor de meivakantie willen we alle
ouder(s)/verzorger(s) op hoofdlijnen
informeren over antwoorden op deze vragen.
De informatie zal nog niet zo specifiek zijn dat
bekend is welke leraar een bepaalde groep
lesgeeft. Wel geven we informatie over het
aantal groepen en welke groepen we
formeren.
VAN 3 NAAR 2 RAPPORTEN
Al langere tijd voeren we binnen het
schoolteam de discussie of we 3 rapporten
per schooljaar willen laten uitgaan of dat we 2
rapporten willen uitgeven. In het team zijn er
meer voorstanders voor 2 rapporten. Omdat
het een belangrijke wijziging zou betreffen,
hebben we deze vraag voorgelegd aan een
klankbordgroep van ouders eerder dit
schooljaar. Daarnaast is het vraagstuk
uitvoerig aan de orde gekomen in
verschillende vergaderingen van de
medezeggenschapsraad. De verschillende
gesprekken leverden op dat we in het
schooljaar 2018-2019 2 rapporten zullen

uitgeven. We zullen in het nieuwe schooljaar
evalueren hoe dit bevalt.
De planning van gesprekken tussen leraren
en ouders (en kinderen) passen we hierop
aan. In schema ziet de planning er als volgt
uit:

november 2018

Gespreksronde 1:
alle ouders worden
uitgenodigd
januari 2019
Rapport 1
februari 2019
Uitgifte uitslagen
Cito-toetsen
maart 2019
Gespreksronde 2:
alle ouders worden
uitgenodigd
rondom
Facultatieve
meivakantie 2019 gespreksronde:
alleen ouders die de
leraar willen
spreken geven zich
op of de leraar
nodigt ouders uit
e
juli (1 week)
Rapport 2
2019
juni/juli 2019
Facultatieve
gespreksronde:
alleen op initiatief
ouders/leraar
Buiten de gespreksrondes geldt: een
gesprek is mogelijk als er zorgen zijn
vanuit leraar, kind of ouders.
VOETBALVERSLAGEN
Groep 8
In de stromende regen weten de jongens van
groep 7 en 8 zich te kwalificeren voor de finale
van het schoolvoetbaltoernooi, door 1e te
worden in de poule. Hoewel de strijd vaak op
het scherpst van de snede werd gestreden,
door de rivaliteit van de jongens die normaal
teamgenoten zijn, bleven de wedstrijden
vriendschappelijk. Tijdens de finale moesten
zij het opnemen tegen KJS. Her en der werd
informatie ingewonnen over de sterkte
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van dit team. Verschillende verhalen doen de
ronde. Geen selectiespelers van RCL, maar
mogelijk wel van Meerburg. Misschien zelfs
een BVO speler erin? Vrijdagavond 19:45 uur
klinkt het startsignaal en het
gelegenheidsteam van De Schakel is in

opperste concentratie. Al snel brengt Dani de
bal in het vijandige strafschopgebied. De
verdediger van KJS is het hier niet mee eens
en geeft Dani een harde duw in de rug:
PENALTY! Rustig en beheerst neemt Dani de
penalty: 1-0! Ook het tweede doelpunt komt
uit een penalty vanwege een overtreding in
het strafschopgebied. Een mooi genomen
vrije trap zorgt voor de 3-0. Dan komt De
Schakel pas echt op stoom. De bal gaat rond
tussen Pieter, Caio en Tygo. Lennard en
Pepijn weten hun medespelers ook goed te
vinden. Alessio houdt de boel als achterste
man dicht en brengt zo nu en dan de bal op
naar voren. Carsten en Sem bewaken de
achterste flanken. De ballen die toch in het
doelgebied komen, worden door Tom goed
opgepakt. Noah blijft vechten en dit wordt
beloond met een doelpunt. Samuel en
Sebastiaan maken het met goed loopwerk,
balcontact en spel compleet.
Doordat niemand de wedstrijd beschouwt ondanks dat de bal redelijk vlot in het doel
gaat - en ze vol concentratie blijven, krijgt De
Schakel geen tegendoelpunt. Het mooie
samenspel wordt beloond met een 6-0
overwinning en een gigantische
wisselbeker. Bedankt coaches en
toeschouwers, maar vooral bedankt jongens
voor dit mooie spel. Veel succes bij de
regiofinales.

Groep 4

Hoe maak je van een groep (top) spelers een
team? Dit is de vraag voor menig bondscoach.
Zo ook voor coaches Dani en Alessio uit
groep 8. Hun team bestond uit voetballers van
hoog niveau, hockeyers, een judo’er en zelfs
een jongetje uit groep 3. Menig tactische
bespreking ging vooraf aan de
poulewedstrijden. Slim, maar vooral eerlijk
wisselen was de tactiek, met plezier hoog in
het vaandel. Ondanks menig commentaar van
(groot)ouders op deze aanpak, hielden de
coaches voet bij stuk. De aanpak werkte en
zorgde behalve voor een ticket naar de finale
ook voor een groep hele blije spelers. Aan de
Leeuwerik zou De Schakel een sterke
tegenstander hebben. Opmerkelijk detail: er
zouden 2 neven tegen elkaar strijden om de
titel. Ook voor de finale hielden de coaches
een tactische bespreking. Te veel wisselingen
in het veld zou zorgen voor onrust en dus
chaos. Evenwicht en rust in het veld, hierop
werden de wissels aangepast. De kracht
verdelen over de linies en zorgen voor
scorend vermogen voorin. Ook deze tactiek
werkte, want top keeper Dajo werd slechts 2
keer gepasseerd, maar wist vooral veel ballen
uit het doel te houden. Hij werd hierbij
geholpen door Valentijn en Denley die ervoor
zorgden dat er zo min mogelijk ballen bij de
keeper kwamen. Valentijn bleef vooral
achterin, zodat Denley de bal soms naar
voren kon brengen. Daar werd prachtig
overgespeeld door Jack, Ennio en Aydin.
Geen egoïsme, maar samenspel. Jessy liep
het vuur uit zijn voetbalschoenen en wist de
bal in de touwen te schieten. Ook de andere
spelers wisten de bal achter de keeper te
schieten. De score liep op en de geheime
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wapens Sebastiaan en Fabio werden
ingebracht. Zij gaven alles en zorgden ervoor
dat De Schakel verder uit kon lopen. Door de
inzet, het goede samenspel, het
enthousiasme van de coaches en het publiek
is groep 4 van De Schakel de terechte
winnaar met een 7-2 eindstand. Gefeliciteerd
jongens!
OUDER(- EN KIND)GESPREKKEN
Op dinsdag 24 april en donderdag 17 mei
houden de leraren van de groepen 1 t/m 7
spreekuur. U ontvangt via e-mail een
uitnodiging om u aan te melden. U bent niet
verplicht deel te nemen. Misschien heeft u kort
geleden al gesproken met de leraar van uw
kind. Als de leraar het echter wenselijk vindt
om u te spreken, zal hij/zij u uitnodigen als u
zich niet aanmeldt.
Het kan zijn dat sommige leraren
gespreksmogelijkheden aanbieden buiten de
bovengenoemde dagen.
DIGITALE WERELD
We weten het allemaal. Onze kinderen
groeien op in een digitale wereld. Steeds
meer ICT-toepassingen vinden hun weg in
ons dagelijks leven. Ook op school is dit te
merken. Het is belangrijk dat we kinderen
leren leven in deze digitale wereld en dat we
afspraken met ze maken. In de om-deweekbrief besteden we hier dit schooljaar
aandacht aan. Dit keer de volgende vraag:
Wanneer krijgen kinderen voor het eerst een
mobiel? Op steeds jongere leeftijd: de meeste
kinderen zijn tussen 8 en 10 jaar oud. Het kan
slim zijn te beginnen met een gewone
goedkopere telefoon, waarmee je alleen kunt
bellen en sms’en. Zo voorkom je dat je kind op
internet gaat surfen en dure MB’s verbruikt.
Ook kan hij/zij geen duur apparaat verliezen.
KONINGSPELEN
Volgende week vrijdag, vrijdag 20 april,
worden de Koningsspelen georganiseerd.
Deze worden voor groep 3 t/m 8
georganiseerd door het sportservicepunt
Sportfondsen Leiderdorp samen met MBO

Rijnland. De laatste organisatie zorgt voor
studenten die alle spelletjes begeleiden.
De spelen vinden voor groep 3 t/m 7 plaats op
het sportcomplex van voetbalclub RCL. De
kinderen van groep 8 worden verwacht in
zwembad ‘De Does’. Wanneer wij vanwege de
weersvoorspelling moeten uitwijken naar
binnenlocaties, zullen wij u daarover
donderdag 19 april informeren.
De volgende planning geldt:
8.35-11.30u groep 3 t/m 5
11.30-15.00 groep 6 en 7
12.45-15.00 groep 8
Voor de kinderen van groep 1 en 2 worden
deze dag ‘s morgens de Koningsspelen op
school georganiseerd. Op het plein en binnen
worden er diverse spelletjes uitgezet. De
organisatie ligt hierbij in handen van 2
pedagogisch medewerkers van Smallsteps.
We vragen u met het volgende rekening te
houden:
-U kunt uw kind gewoon naar school brengen.
De leraren van groep 3 t/m 8 lopen/fietsen
naar de verschillende locaties. De kinderen
van groep 3 t/m 5 dienen om 8.20u op school
te zijn, omdat zij 8.45u uiterlijk bij RCL moeten
zijn;
-Geeft u uw kind(eren) een extra flesje met
water mee;
-Misschien ten overvloede: zorgt u ervoor dat
uw kind sportief gekleed is deze dag;
-De kinderen van groep 6 t/m 8 blijven deze
dag verplicht over. Hiervoor worden geen
kosten in rekening gebracht. De kinderen van
groep 6 en 7 zijn waarschijnlijk om 14.45u op
school terug. Zij mogen vanaf school direct
naar huis gaan. De kinderen van groep 8
mogen vanaf het zwembad naar huis gaan.
VAKANTIEPLANNING 2018/2019
3 oktober
administratiemiddag
herfstvakantie

woensdag 3 oktober
vrijdagmiddag 19
oktober
maandag 22 oktober
t/m vrijdag 26
oktober
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administratiedag
kerstviering
vrijdag voor
kerstvakantie
kerstvakantie

administratiedagen

voorjaarsvakantie

meivakantie
hemelvaart
pinksteren
laatste schooldag
zomervakantie

maandag 29 oktober
donderdagmiddag
20 december vrij
vrijdagmiddag 21
december vrij
maandag 24
december t/m
vrijdag 4 januari
2019
vrijdag 25 en
maandag 28 januari
2019
maandag 25 februari
t/m vrijdag 8 maart
2019
vrijdag 19 april t/m
vrijdag 3 mei 2019
donderdag 30 en
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni t/m
vrijdag 14 juni 2019
vrijdagmiddag 19 juli
2019
maandag 22 juli t/m
vrijdag 30 augustus
2019

De vakantieplanning is tot stand gekomen na
afstemming met de medezeggenschapsraad
en ouderraad en de medezeggenschapsraad
heeft ingestemd met het plan. Ook proberen
we zo veel mogelijk af te stemmen met het
voortgezet onderwijs.
De extra week met Pinksteren is een
bijzondere week vrij voor de kinderen. De
reden hiervoor is dat de laatste schoolperiode
van de meivakantie tot aan de zomervakantie
een heel lange periode is, van maar liefst 11
weken. De week vrij met Pinksteren vormt een
welkome onderbreking. Daarnaast clusteren
we op deze wijze een aantal
compensatiedagen voor leraren. Dit voorkomt
een rooster waarbij er telkens losse, vrije
dagen ingepland worden.
BELANGRIJKE DATA
-17 t/m 19 april: Cito Eindtoets groep 8;
-18 april: schoolkorfbaltoernooi;
-20 april: Koningsspelen;
-24 april: spreekuur leraren;
-27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie;

-dinsdag 15 mei: MR-vergadering;
-donderdag 17 mei: spreekuur leraren;
-vrijdag 18 mei: hoofdluiscontrole;
-maandag 21 mei: 2e Pinksterdag;
-woensdag 23 mei: judotoernooi;
-vrijdag 25 mei: weeksluiting groep 1/2a;
-maandag 4 t/m donderdag 7 juni:
avondvierdaagse;
-dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni: kamp groep 8;
-woensdag 13 juni: schoolhockeytoernooi;
-donderdag 14 juni: vergadering ouderraad
(wijziging t.o.v. de kalender)
-dinsdag 19 juni: administratiedag leraren
(kinderen zijn vrij)

INGEZONDEN BERICHTEN:

UPDATE VANUIT DE KERK
Zondag 22 april gaat voor een aantal
kinderen een hele bijzondere dag worden. Zij
mogen dan de Eerste Heilige Communie
doen. Misschien ken je wel iemand die ook de
Eerste Communie doet. Let op: de viering
begint om 11.15 uur, wat later dan anders.
Het wordt een hele feestelijke viering met het
kinderkoor.
Waar: De Goede Herderkerk
Hoge Rijndijk 18
Zoeterwoude
(net over de Stierenbrug)
Fijn als je er bij bent!
Voor meer informatie over andere vieringen,
zie: www.parochiekerndegoedeherder.nl
CURSUS POSITIEF OPVOEDEN (TRIPLE P)
Wegens veel
animo start op
22 mei a.s. van
19.30 - 21.30
uur nog een cursus Positief Opvoeden (Triple
P) in Leiden. Voor ouders met kinderen van 4
tot 12 jaar met emotionele en/of
gedragsproblemen.
Ouders leren het lastige gedrag van hun kind
beter begrijpen, een positieve band met hun
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kind ontwikkelen, aandacht besteden aan
gewenst gedrag, omgaan met ongewenst
gedrag en voorkomen dat situaties uit de hand
lopen.
De opvoeding van kinderen is een belangrijke,
maar soms zware taak. Simpele, duidelijke
tips over hoe om te gaan met lastig gedrag
kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief
opvoeden’ kan deze tips geven.
De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5
groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3
telefonische contacten met de trainer, kosten
€ 25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende
gemeenten).
Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via
deze link

Meer informatie en aanmelding CJG
cursussen
www.cjgcursus.nl
E-mail:info@cjgcursus.nl
088 254 23 84
@ cjgcursus


