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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Vakantieplanning 2019-2020
Een zoon voor Anouk Breel
Vooruitblik schoolreis

DE VIJF VINGER TEST
Herkent u dit ook? U bent met uw kind in de
bibliotheek. Uw kind staat bij de boekenkast
en vraagt zich af of een boek geschikt is.
Hierbij een hulpmiddel om een boek uit te
kiezen.

de vaststelling van deze dagen. Zodra deze
extra roostervrije dagen bekend zijn,
informeren we u hierover. Houd u er dus
rekening mee dat sommige vakanties in het
schema hieronder verlengd kunnen worden
en/of dat er elders in het schooljaar nog losse
dagen gepland worden.
Leidens ontzet
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag en
dag erna
2e Pinksterdag
zomervakantie

3 oktober 2019
21 t/m 25 oktober
2019
23 december t/m 3
januari 2020
24 februari t/m 28
februari
10 april 2020
13 april 2020
27 april t/m 1 mei
2020
5 mei 2020
21 & 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli t/m 28
augustus 2020

JUDOTOERNOOI
Binnenkort vindt het schooljudotoernooi weer
plaats bij Sportcentum van Houdt. Het
toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 3
april 2019. De planning was eerst woensdag
27 maart, maar de organisatie heeft het
toernooi een week verplaatst.

VAKANTIEPLANNING 2019-2020
Hierbij informeren we u over de vastgestelde
schoolvakanties van het nieuwe schooljaar.
Let op, dit is de planning zoals deze door
SCOL is afgesproken. Wij hebben ook nog de
zogenaamde margedagen; ongeveer 13
dagen dat leraren wel werken en kinderen
extra vrij zijn. Deze zijn nog niet vastgesteld.
De medezeggenschapsraad heeft inspraak in

Binnenkort ontvangen de ouders van groep 3
t/m 8 via Schoudercom een uitnodiging om
hun kind aan te melden. Het toernooi is
namelijk voor de groepen 3 t/m 8. Het is
belangrijk om bij de inschrijving de naam,
groep, leeftijd en het gewicht te vermelden.
Het toernooi wordt gehouden bij Sportcentrum
van Houdt, Luykendreef 3 te Leiderdorp en
het programma zal er als volgt uit komen te
zien:
Groep 3 en 4 aanvang:13:30 uur tot circa
14:45 uur*
Groep 5 en 6 aanvang:15:00 uur tot circa
16:15 uur*
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Groep 7 en 8 aanvang:16:30:uur tot circa
17:45 uur*
* de tijden zijn onder voorbehoud en
afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Tijdens het judotoernooi gelden de volgende
regels:
•
Vanuit elke school dienen er minimaal
3 judoka’s deel te nemen.
•
De deelnemers moeten judo ervaring
hebben. Dit i.v.m. de veiligheid;
•
De judo wedstrijden duren 2 minuten;
•
De beste 12 resultaten tellen per
school.
We hopen op enthousiaste deelnemers!
VOORUITBLIK SCHOOLREIS 20192020
Kort geleden hebben wij via Schoudercom
een enquête uitgezet onder alle
ouder(s)/verzorger(s) van onze school. Maar
liefst 173 van u hebben deelgenomen aan
deze enquête. Deze bestond uit vragen over
de schoolreis en over schoolfruit. Allereerst
van harte bedankt voor uw deelname!
Hierbij informeren we u over de uitslag
aangaande het deel ‘schoolreis’ en geven u
alvast een vooruitblik op de schoolreis in het
nieuwe schooljaar. Op het deel ‘schoolfruit’
komen we later terug.
Ongeveer 75% van de ouders vindt het leuk
om als begeleider mee te gaan op schoolreis.
Dinsdag en vrijdag zijn de meest favoriete
dagen onder ouders om de schoolreis te
plannen.
Wat u ons vooral teruggeeft is dat u ruim van
te voren de datum van de schoolreis wilt
weten, zodat u de gelegenheid heeft om
desgewenst verlof op te nemen. Verder is de
planning van de briefing die wij als school
verplicht stellen voor best veel ouders
ongelukkig.
Ook begrijpen we dat de samenstelling van
groepjes soms niet helemaal passend is. In de
bovenbouw is het bijvoorbeeld niet wenselijk
om kinderen die waaghalzen en niet-

waaghalzen zijn bij elkaar in te delen in een
groepje. Dat zorgt voor lang wachten en
teleurstellingen in een attractiepark. In de
onderbouw kan nog beter gekeken worden
naar een evenwichtige verdeling voor wat
betreft het gedrag van kinderen en kinderen
die nog wel eens ‘ongelukjes’ hebben.
Wat heeft de uitslag van de enquête tot
gevolg?
We communiceren nu alvast de vastgestelde
data. Na de meivakantie worden alle
ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd om zich op
te geven als hulpouder. Halverwege juni
kiezen de leraren de ouders uit die meegaan
met de schoolreis in het nieuwe schooljaar.
Voor de zomervakantie is dus bekend wie als
begeleider meegaan.
Planning:
Schoolreis 2019-2020: dinsdag 17 september
2019
Briefing: dinsdagavond 10 september 19.00u
en woensdagochtend 11 september 08.30u
(We kiezen opnieuw voor een dinsdag, omdat
dit een favoriete dag is voor veel ouders.
Daarnaast is het in de parken die we
bezoeken op dinsdag rustiger dan op
vrijdagen. Ook zijn sommige parken alleen op
Prinsjesdag geopend en niet op andere
doordeweekse dagen.)
KONINGSSPELEN
In de vorige om-de-weekbrief informeerden
we u over veranderingen in de organisatie van
de Koningsspelen. De kans is groot dat de
Koningsspelen niet meer worden
georganiseerd voor de Leiderdorpse
basisscholen. Voor de scholen is dat lastig,
zeker omdat het bericht pas een maand
geleden werd gecommuniceerd. Deze week
bekijken de scholen de mogelijkheden met
elkaar, maar wij houden er rekening mee dat
de tijd te kort is om een grootschalig
evenement als de Koningsspelen nu nog te
organiseren. We zullen, mocht er geen
centrale sportdag meer georganiseerd
worden, een alternatief bieden. We houden u
op de hoogte.
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EEN ZOON VOOR ANOUK!
Donderdag 28 februari is Mika geboren, een
kerngezonde zoon van juf Anouk. Mika en
Anouk maken het goed. We wensen Anouk,
Dennis, Juna en Mika alle geluk toe.

BELANGRIJKE DATA
-maand maart: lessen ‘relaties en seksualiteit’;
-dinsdag 12 en vrijdag 15 maart:
hoofdluiscontrole;
-donderdag 14 maart: spreekuur leraren;
-dinsdag 19 maart: spreekuur leraren;
-vrijdag 22 maart: weeksluiting groep 4a;
-week van 25 t/m 29 maart; praktische
verkeerslessen;
-donderdag 28 maart: bezoek Technolab
groep 5;
-woensdag 3 april: De grote rekendag en
judotoernooi;
-vrijdag 5 april: weeksluiting groep 6;
-vrijdag 12 april: Koningsspelen (onder
voorbehoud) ;
-vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie
-dinsdag 10 september 19.00u: briefing
schoolreis;
-woensdag 11 september 08.30u: briefing
schoolreis;
-dinsdag 17 september schoolreis 2019-2020.

Ingezonden berichten:

