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Agenda:
Maandag t/m
vrijdag
Zondag
Donderdag en
vrijdag
Maandag
Dinsdag

26 april t/m 7
mei
9 mei
13 en 14 mei

Meivakantie

24 mei
25 mei

Pinksteren (vrij)
Studiedag

Moederdag
Hemelvaart (vrij)

Schoolnieuws:
Beste ouders,
We hebben samen een onrustige periode achter de rug sinds de laatste nieuwtjes
van 26 maart, waarin ik u nog kon vertellen dat het met de coronabesmettingen
goed ging. Direct daarna in het paasweekend werden wij opgeschrikt door een
besmetting bij de gymleerkracht, waardoor de groepen 3 t/m 8 in quarantaine
moesten. Niet echt een fijn bericht om te versturen zo vlak voor de Pasen. Dat
heeft invloed gehad op veel gezinnen. Doordat de Pasen in de
quarantaineperiode viel hebben de kinderen minder dagen onderwijs hoeven
missen. De eerste kinderen kwamen op woensdag, na een negatieve testuitslag,
weer op school. En dat werden er in de loop van die week steeds meer. Er is
verder niemand besmet geraakt, dus gelukkig kwamen we er nog goed
doorheen. Het blijven wel spannende tijden, want er kan zomaar ieder moment
iets gebeuren door corona. Mijn verzoek is dan ook om uw berichten regelmatig
te checken zodat u direct op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Ik
doe er alles aan om bij een zieke leerkracht of een leerkracht in afwachting van
een testuitslag de groep te laten vervangen door een invaller. Maar die zijn
tegenwoordig nauwelijks te vinden door alle uitval op veel scholen. Dat maakt
het voor u als ouder extra lastig om dit op te vangen. Laten we hopen dat de
komende weken ons deze situaties bespaart blijft.
Vandaag hebben we de periode afgesloten met de Koningsspelen. Veilig in de
buitenlucht en iedere groep apart van elkaar zoals de richtlijnen aangeven. Ik
wens u een heerlijke meivakantie toe en voor de laatste 10 weken van het
schooljaar zetten we samen onze schouders eronder.
Met vriendelijke groet,
René Martens
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Bericht vanuit het bestuur van ProoLeiden-Leiderdorp
We willen u er nog wel op attenderen dat reizen naar het buitenland in de
meivakantie wordt afgeraden door de overheid. Als bestuur willen we u
verzoeken hier gehoor aan te geven. Gaat u toch op reis naar een risicogebied,
dan moeten uw kinderen bij thuiskomst tien dagen in quarantaine of vijf dagen
als ze na vijf dagen bij de GGD een test hebben gedaan met negatieve uitslag.
Zoals u zult begrijpen willen we hiermee het aantal besmettingen op onze
scholen beperken en de continuïteit van het onderwijs aan uw kinderen zoveel
mogelijk waarborgen.
In deze quarantaineperiode zullen we geen thuisonderwijs verzorgen. Ook in
onze teams is er sprake van uitval door Corona. De druk op de leerkrachten en
de teams is mede daardoor al erg groot en we kunnen en willen ze om die reden
niet extra belasten.
Het bestuur van ProoLeiden-Leiderdorp

Bericht uit de OR:
Beste ouders, verzorgers,
Voor de ouderraad zijn het rustige tijden. Helaas kunnen we even niet zoveel
doen. Maar nu Nederland langzaam maar zeker weer een beetje opengaat en
steeds meer mensen worden gevaccineerd komen er richting einde schooljaar
misschien toch weer mogelijkheden. We willen in elk geval weer een leuke
afsluiting van het schooljaar verzorgen. Daarvoor zijn we uiteraard wel
afhankelijk van jullie bijdragen.
We zijn de eerste school van de stichting in Leiderdorp waar de ouderraad via
schoolkassa de ouderbijdrage gaat incasseren. Het is natuurlijk mooi om een
voortrekkersrol te hebben, maar het heeft er ook voor gezorgd dat we alles nog
moesten uitvinden en dat het lang heeft geduurd om alles in orde te maken.
Maar het is nu zo ver: Jullie krijgen binnenkort via Social Schools een bericht
waarin jullie direct via een link, met Ideal de ouderbijdrage kunnen betalen.
Als het goed is kunnen we daarbij de keuze bieden tussen in één keer betalen of
in twee of drie termijnen. In dit bericht willen we ook uitleggen hoe betalen in
termijnen werkt bij Schoolkassa. Schoolkassa berekent automatisch hoeveel er
per termijn betaald moet worden om aan het totale bedrag te komen. Dus als er
€ 30,00 betaald moet worden maakt Schoolkassa daar bij drie termijnen
automatisch € 10,00 per termijn van. Als de eerste incasso echter niet goed
gaat, blijven er nog maar twee termijnen over en zal Schoolkassa proberen twee
keer € 15,00 te incasseren. Gaat de betaling bij de tweede termijn ook niet goed,
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dan probeert Schoolkassa bij de laatste termijn € 30,00 te incasseren. Daardoor
kan het dus zijn dat niet elke termijn hetzelfde bedrag wordt afgeschreven.
We hopen dat jullie allemaal nog massaal van deze nieuwe mogelijkheid om te
betalen gebruik maken omdat we zoals eerder aangegeven toch ook alweer een
groot deel van jullie bijdrage hebben uitgegeven aan boeken voor de
Kinderboekenweek, Sint en Kerst. Dit hebben we nu 'voorgeschoten' vanuit de
reserve, maar voor een gezonde financiële situatie moeten we die reserve wel
weer aanvullen.
We hopen dat er richting het eind van het schooljaar weer steeds meer mogelijk
is en wensen jullie allemaal veel plezier tijdens de welverdiende meivakantie.
Met vriendelijke groet,
De OR

Nieuws uit de groepen:
Groepen 1/2: juf Marieke, meester Omar, juf Wendy en juf Eveline
Afgelopen weken hebben we gewerkt met het thema 'Lente'. We hebben onder
andere zaadjes geplant, tulpen geknutseld en de huishoek was omgetoverd tot
een bloemenwinkel/tuincentrum.
Vandaag hebben een hele gezellige dag gehad met de
Koningsspelen. We gingen koekhappen, sjoelen, blikgooien,
stoepkrijten en nog veel meer!
Na de meivakantie gaan we starten met het thema 'Eten en
drinken'. Een hele fijne vakantie allemaal!!!
Groep 3/5: juf Floor, juf Maud en juf Laura
Vandaag hebben we meegedaan aan de Koningsspelen. In de ochtend hebben we
allerlei sportieve spellen gespeeld. Wat deden de kinderen goed hun best, ze
wilden allemaal graag winnen. We hebben de dag afgesloten met een
wielenmiddag. De kinderen hebben gezellig samengespeeld met hun speelgoed
op wielen. Het was een geslaagde dag! Nu is het lekker tijd voor vakantie. Geniet
van jullie vakantie en rust lekker uit, dan zien we jullie allemaal weer over twee
weken!
Groep 4: juf Renske en juf Freke
Wat hebben we afgelopen weken hard gewerkt.
Zowel thuis als op school. Wat kunnen jullie toch al
goed met de onlineprogramma's overweg. Jullie
computervaardigheden zijn flink gegroeid dit
schooljaar. We kennen nu de tafels van
1,2,3,4,5,6,8 en 10 al! Behalve met rekenen zijn we
ook druk bezig geweest met lezen, vooral ‘gek lezen’
is favoriet. Hoe je leest maakt niet uit, als je maar
uit je boek aan het lezen bent. Met dit mooie weer
kunnen we dat ook buiten doen (zie foto's).
Misschien ook leuk om in de vakantie te doen?
Geniet ervan en we zien jullie erna weer terug op school!
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Groep 6: juf Stephanie en juf Mascha
Wat fijn dat het paasontbijt dit jaar door kon
gaan. Het was een gezellig moment met elkaar!
Helaas moesten we de week erna over op online
thuisonderwijs. Een gekke week, maar wat knap
dat de kinderen dit zo snel weer oppakten. Petje
af voor iedereen!
In de klas zijn we bezig met de presentaties.
Kinderen kiezen om de klas een lied aan te
leren, om een quiz te doen met de klas of om
een spreekbeurt te houden etc. Wat is het een
genot om de kinderen voor de klas te zien
staan. Knap hoe ze dat doen!
Vandaag zijn we voor het eerst naar de
schooltuinen geweest. De kinderen hebben
bordjes gemaakt met hun eigen naam, zodat ze
weten van wie welk tuintje is. Kijk eens hoe
leuk! Wij wensen iedereen een fijne
meivakantie! Blijven jullie tijdens de vakantie
boeken lezen? Via basispoort kan je ook spelling
en rekenen blijven oefenen.
Groep 7: meester Frank
Na best wel een “gekke” periode met op
schoolwerken toen weer in quarantaine en nu
weer op school hebben wij ons goed staande
gehouden. We hebben een bloesemboom
geschilderd en met Pasen hebben we een ei
beschilderd.
Ook heeft iedereen zijn theoretisch
verkeersdiploma gehaald! Misschien is het
handig om de route van het praktisch examen
met uw/zoon dochter nog even te oefenen! Fijne
vakantie allemaal!
Groep 8: juf Mela, juf Freke en juf Joke
In groep 8 hoefden we ons de afgelopen weken niet te vervelen. Met Pasen
hebben we heerlijk met elkaar gebruncht en kwam er een echte professor op
bezoek, een specialist op het gebied van diabetes.
Deze week hebben de kinderen de eindtoets gemaakt, dat is toch altijd weer een
beetje spannend. De uitslag hiervan verwachten we halverwege mei.
We hebben een musical gekozen! Het huiswerk voor de vakantie bestaat uit het
lezen van de musical, waarna de kinderen zich voor vijf rollen kunnen
inschrijven. Na audities bekijken we dan wie welke rol op zich gaat nemen.
Hierbij gaan we natuurlijk op zoek naar (verborgen) acteer-, zang- en
danstalent! Na de meivakantie hopen we de rollen snel te kunnen verdelen en
wordt het oefenen geblazen! Ook hopen we dat de maatregelen het toelaten om
met de hele groep op kamp te gaan, de laatste weken van uw kind op de
basisschool komen eraan, de tijd vliegt!
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Pasen

Meet the professor Eelco

Taaltoppers
Afgelopen woensdag hebben we een Natuurbingo gelopen in de Houtkamp. De
natuurbingo was (in samenwerking) gemaakt door de Leidse organisatie Stad
van Geheimen. Met QR-codes en mooie vormgegeven bingo kaarten hebben we
allerlei opdrachten gedaan, waarbij kennis, vaardigheid en veel ontdekken van
natuurbegrippen centraal stonden, zoals stuifmeel, nectar, uitwerpselen,
soortgelijke etc. En natuurlijk was er ook nog even tijd om heerlijk te spelen. Ze
doen het hartstikke goed deze toppers!

Volg ons op Instagram!
#pwaleiderdorp

5

Wij feliciteren onze jarigen:
APRIL
27 Yigit – groep 6
29 Jeffrey – groep 8
MEI
3 Rifat - groep 1/2A
4 Yoel - groep 5
4 Tesnim - groep 1/2B
5 Madelief - groep 4
10 Nefes - groep 1/2B
12 Judy - groep 4
17 Elif – groep 6
17 Kyara - groep 7
19 Yousef – groep 1/2B
25 Joey - groep 4
27 Chaima - groep 6
28 Bruce - groep 1/2A
29 Thikra - groep 5
30 Leena - groep 6
31 Mia - groep 7
31 Silan - groep 6
JUNI
5 Moh - groep 8
5 Sonya - groep 1/2B
10 Zehra - groep 8
11 Lara - groep 1/2A
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