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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
School op Seef
Schaakteam van De Schakel
Carnaval
Ingezonden berichten: Centrum
voor Jeugd en Gezin
SCHOOL OP SEEF
Een aantal jaar geleden besloten we om met
elkaar meer aandacht te besteden aan een
veiligere verkeerssituatie rondom school. We
wilden ook de kinderen meer bewust maken
van hun rol in het verkeer. Zo zijn we gestart
met het project ‘De verkeersleerkracht’. Dit is
een gesubsidieerd project waarbij onze
leraren van een verkeersleraar leerden hoe je
praktische verkeerslessen vormgeeft.
Inmiddels geven we de lessen een aantal jaar
zelf. We hebben ook
een actieve
verkeersouder,
Petra van Rijk, die
veel voor onze
school betekent. Zo
is er mede dankzij
haar een aparte
parkeerplaats
gekomen voor taxi’s die kinderen naar de
naschoolse opvang brengt, is er een
verkeersbord aangepast bij een fietspad langs
de school, vindt er geregeld overleg plaats
met de gemeente hoe het nog veiliger zou
kunnen en is de Coornhertdreef als een
schoolzone (paaltjes met reflectoren)
ingericht. Je kunt als school een verkeerslabel
behalen als je aantoonbaar aan belangrijke
criteria voldoet. Dat label is onlangs
toegekend aan onze school. Daar zijn we trots
op! Donderdag 8 februari zal om 11.00u het
school-op-seeflabel officieel door wethouder
Kees Wassenaar overhandigd worden.
Afhankelijk van het weer vindt de plechtigheid
binnen of buiten plaats. Er zal ook pers
aanwezig zijn.
SCHOOLSCHAAKTOERNOOI
Bijgaand een verslag van Lennard van der
Eng (groep 8) over het schaaktoernooi dat
plaatsvond op woensdag 24 januari:
Ons team bestond uit Lennard, Samuel, Jelte
en Noor. Het was best lastig, omdat we met
de klok speelden.

We begonnen tegen de Elckerlyc en toen
heeft Jelte in 25 seconden gewonnen. Daarna
won Samuel en verloor Noor. Lennard
speelde nog door, maar verloor uiteindelijk
toch. De ronde daarna hadden we vrij. Daarna
moesten we tegen de Kastanjelaan team 2 en
was degene die tegen Jelte moest ziek.
Daardoor had hij gewonnen. Het lukte Noor
niet om te winnen, maar Samuel wel.
Lennards potje duurde weer heel lang, maar
uiteindelijk won hij toch. De volgende ronde
moesten we tegen het Bolwerk. Daar hadden
we 3-1 van gewonnen. Daarna moesten we
tegen Kastanjelaan team 1 en zij waren heel
goed. Daar hadden we 4-0 van verloren, maar
het was wel heel spannend. Uiteindelijk zijn
we tweede geworden, achter Kastanjelaan
team 1. Verder was het wel een hele leuke
middag.

SPREEKUUR FEBRUARI
Op maandag 19 februari staat er een
spreekuur ingepland. Die datum (en eventueel
andere data) nodigen de leraren van de
groepen 1 t/m 7 de ouder(s)/verzorger(s) van
die kinderen uit voor een gesprek van wie de
ontwikkeling stagneert of niet naar wens
verloopt. Als dat voor uw kind van toepassing
is, benadert de leraar van uw kind u. U kunt
zich dan via de schoolapp inschrijven.
PROJECTWEEK
De week van maandag 19 t/m vrijdag 23
februari is het projectweek. Die week zal
een aantal lessen anders lopen dan in een
normale schoolweek. De lessen staan in het
teken van een bepaald thema. Dit keer
hebben we gekozen voor ‘Creativiteit’. We
maken een onderscheid tussen de onderbouw
en de bovenbouw.
Onderbouw (groep 1 t/m 4)
De kinderen van deze groepen krijgen ’s
morgens en ’s middags een les rondom dit
thema. ’s Morgens is dit een creatieve les
rekenen, taal of lezen. ’s Middags krijgen de
kinderen een creatieve les, van hun eigen
leraar, maar ook 2 keer van een andere
leraar.
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Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
Voor de groepen 5 t/m 8 organiseren we
workshops organiseren. Deze worden
gegeven door eigen leraren, maar ook door
een paar mensen van buitenaf. Ieder kind
volgt 1 workshop en deze bestaat uit 3 lessen.
Aan het eind van de week presenteren zij het
geleerde aan de kinderen van groep 1 t/m 4.

-woensdag 14 februari: bezoek Technolab
groep 6;
-maandag 19 februari: spreekuur voor
sommige ouders (zie eerder deze om-deweekbrief);
-woensdag 21 februari: bezoek Technolab
plusklas;
-maandag 26 februari t/m vrijdag 9 maart:
voorjaarsvakantie

CARNAVAL
Alaaf! 9 februari is het weer zover: het
jaarlijkse carnavalsfeest! De kinderen mogen
in de middag (!) verkleed naar school komen,
waarbij er voor alle groepen een leuk
programma is. Voor de kinderen die
overblijven is er tussen de middag tijd om van
outfit te veranderen. Om kwart over 3 is de
school gewoon uit. Het is carnaval, dus trek
de meest gekke outfits uit de kast. Wij hebben
er alvast zin in!

SMALLSTEPS NIEUWS
Basisschool De Schakel heeft 2 weken
voorjaarsvakantie. Daarom biedt Smallsteps
Bloemerd ook in de week van 5 t/m 9 maart
de gehele dag opvang aan!
Dit geldt voor ouders die al een contract
hebben afgesloten hebben bij Smallsteps.

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 tip:

Geen contract bij Smallsteps? Dan is het
mogelijk om een flexibel vakantiepakket af te
nemen!
Meer informatie over deze opvang week?
Neem gerust even contact op met de locatie:
Smallsteps Bloemerd ( Op sportcomplex de
Bloemerd)
Bloemerd 1 D, 2353 BZ Leiderdorp
0715421710
bloemerd@smallsteps.nl

Maak duidelijke afspraken met uw kind over
het internetgebruik zoals de tijd die online
wordt doorgebracht (kijk hiervoor ook op ‘Hoe
word je een goede digitale burger –kind’).
BELANGRIJKE DATA
-maandag 5 februari: bezoek Technolab groep
5 (de helft van het aantal kinderen);
-dinsdag 6 februari: MR-vergadering
-woensdag 7 februari: bezoek Technolab
groep 4;
-donderdag 8 februari: vergadering ouderraad;
-vrijdag 9 februari: ’s middags viering
Carnaval;

INGEZONDEN BERICHTEN:

CURSUS POSITIEF OPVOEDEN TRIPLE P
Op 6 maart a.s. van 19.30-21.30 uur 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
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
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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
Website:

www.cjgcursus.nl

E-mail:

info@cjgcursus.nl

Telefoon:

088 254 23 84
@ cjgcursus

SPORT EN CULTUUR FEBRUARI 2018
Sportieve en culturele activiteiten zijn
belangrijk voor kinderen. Het helpt hen bij de
lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling. SCw Leiderdorp en
Sportfondsen Leiderdorp informeren u met
deze rubriek regelmatig over de vele
activiteiten die in Leiderdorp binnen de
domeinen Sport en Cultuur worden
aangeboden;
Voorjaarsvakantie activiteiten bij
@zwembad De Does
Niemand hoeft zich te vervelen deze

voorjaarsvakantie. In zwembad De Does is
van alles te doen! Het FUN-team zorgt weer
voor vertier voor alle leeftijden.
Maandag:
springkussenfestival 09.3016.00 uur Sporthal De Does
Dinsdag:
touwtrekken
11.30 uur instructiebad (kinderen zonder
diploma)
12.00 uur wedstrijdbad
(kinderen/volwassenen met diploma)
Woensdag: fort verdedigen 11.30 uur
instructiebad (kinderen zonder diploma)
12.15 uur instructiebad (kinderen met
diploma)
Donderdag: on the catwalk 11.00 & 14.45
uur wedstrijdbad (kinderen met diploma)
prinsessenspeurtocht 11.30 en 13.30 uur
(kinderen zonder diploma)
Vrijdag:
zwaardvechten 12.00 uur
wedstrijdbad (kinderen met diploma)
prinsessenspeurtocht 11.30 en 13.30 uur
(kinderen zonder diploma)
discozwemmen
19.15 – 20.45 uur (t/m
14 jaar minimaal diploma A)
Zaterdag & strandballen- 12.15 – 15.00
uur (zaterdag)
Zondag
weekend 10.00 – 17.00 uur
(zondag)

Vinden je ouders het discozwemmen* normaal
gesproken te laat?
Kom dan vrijdag 2 en/of 20 maart swingen van
19.15– 20.45 uur!
Speciaal tarief: € 6 € 4,50 op vertoon van Does
zwemleskaart.
*t/m 14 jaar, diploma A verplicht

Sportkennismaking jeugd
Dit speciaal samengestelde
jaarprogramma kent een
gevarieerd aanbod. Niet
alleen in sport- en
beweegactiviteit maar ook in doelgroep (2 t/m
18 jaar). Altijd tegen een sympathieke prijs bij
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onderstaande aanbieders, zelfs waterpolo en
wedstrijdzwemmen.
Inschrijven kan snel en eenvoudig online.
Meer informatie omtrent het aanbod is terug te
vinden op www.sportleiderdorp.nl, rubriek
kennismaking, jeugd.

Discozwemmen (reguliere aanbod)
Vrijdag 9 (Valentijn disco) en 23 februari
zijn alle kinderen t/m 14 jaar uitgenodigd om
te komen dansen op de nieuwste hits,
gedraaid door DJ Niels. Uiteraard is het
zwembad omgetoverd tot een swingend
dansparadijs.
Locatie: Zwembad de Does
Kosten kaartje: € 6,75, aanvang: 20.30 uur
(tot 22.00 uur)
Bijzonderheden: t/m 14 jaar, diploma A is
verplicht

Schoolsporttoernooi lijnbal
Woensdag 21 februari organiseert
volleybalvereniging LeythonDC het jaarlijkse
lijnbaltoernooi.
De inschrijving voor het toernooi loopt via de
schoolsportcommissie.
School van de maand
Deze maand is de Kon. Julianaschool school
van de maand en mogen leerlingen van deze
groep (vanaf groep 5) met de kortingskaart die
op school is ontvangen in het weekend komen
zwemmen bij zwembad De Does.

Cultuur:
Maandag 5 feb:
Start cursus
weerbaarheid Topper
Dinsdag 6 feb:
Start kookcursus
8-12 jaar
Start groepszangles
Start kookcursus 12-15

Dinsdag 6 feb:
Donderdag 8 feb:
jaar
Donderdag 8 feb:
Talenten in de wijk
Vrijdag 9 feb:
Valentijn disco
Woensdag 14 feb:
Valentijn knutselen
maandag 26 feb:
Sieraden maken
Dinsdag 27 feb:
Heel Dwars bakt
Woensdag 28 februari: FIFA 18 toernooi

Elke maandag:
Meidenmiddag
Elke dinsdag:
My Time, de plek voor je
huiswerk
Elke woensdag:
Chillen@deBuit
Meer info en aanmelden op
www.dwarsleiderdorp.nl

Zwembad
De Does

peuterzwemmen
Gymnastiekvereniging Meerburg
freerunning, gymnastiek, turnen
Gymsport Leiden
gymnastiek/turnen
SV Roac
Krav Maga 360
Seung Fu Martial Arts
Baboeschka
SG Aquadraat
wedstrijdzwemmen

baby- en
dans,

handbal
krav maga
kung fu
voltige
waterpolo,

