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Belangrijke datums
30 augustus start nieuwe
schooljaar
9 en 14 september
startgesprekken voor wie het
betreft
10 september studiedag team
voor Kanjertrainingen. De
kinderen zijn vrij.
15 september schoolbrengdag
17 september schoolreis
KLEUTERS
23 september GEEN informatieavond zoals we gewend zijn
29 september kinderpostzegels
1 oktober Hutspot eten
4 oktober Leidens ontzet en
dierendag Kinderen zijn vrij!!
5 oktober studiedag GWGB de
kinderen zijn vrij!!
6 oktober start van de
kinderboekenweek op school.
16 oktober Herfstvakantie
Voortgangsgesprekken na de
herfstvakantie

nr. 1

Beste ouders,
Na deze lange en warme/natte/koude zomervakantie
mogen we gelukkig weer beginnen aan een mooi nieuw
schooljaar.
Wij zijn, met alle leerkrachten, alweer deze hele week
aan het werk op school en iedereen is er klaar voor en
heeft zin om de nieuwe klas te ontvangen en de verhalen
en belevenissen van de kinderen te horen.
Toch is de start helaas nog niet een start zoals we gewend
waren want door de naweeën van Corona-regels, die nog
steeds gelden, kunnen we heel veel dingen nog steeds
niet doen zoals wij ze gewend waren. Daarover meer in
deze eerste info.

De start van het nieuwe schooljaar
Normaal starten wij altijd het schooljaar
met z’n allen op het voorplein en dan
zingen we het schoollied en open ik zelf
het jaar met een klein praatje. Alle ouders
en kinderen staan dan gezellig op het plein
en iedereen ontmoet elkaar want, al was
de vakantie heerlijk, we hebben ook best
veel zin om weer op school te zijn.
Dit jaar zal dat helaas niet door kunnen
gaan. De Corona-maatregelen van vóór de
zomervakantie zijn nog gedeeltelijk
hetzelfde gebleven, dus ouders komen nog
niet op het plein of in de school (tenzij
uitgenodigd door de leerkracht) en we
houden zo veel mogelijk 1.5 meter afstand.

Brengen en halen op school
De ouders mogen dus helaas nog steeds niet op het schoolplein (totdat er weer
soepeler maatregelen zullen zijn). Om te voorkomen dat we steeds onze regels
hierover moeten aanpassen hebben we besloten tot de herfstvakantie de regels van
vóór de zomervakantie te handhaven. Daarom vragen wij u om in de hogere
groepen, uw kind zelf (alleen) naar school te laten gaan (=minder ouder-drukte) Als
u wel meekomt, kom dan alleen. Blijf buiten de muurtjes en het hek.
De kinderen hebben vaste plaatsen op het plein waar zij vóór schooltijd en ná
schooltijd verzamelen. NB: Voor de Hiawatha’s is hier een wijziging!!

Groep 1/2 Hiawatha VOOR-plein bij de tafeltennistafel (ouders blijven langs het
muurtje) (Leerkrachten zijn juf Loes en juf Mees)
Groep 1/2 Pinokkio Ronde bankje voorplein (leerkrachten zijn juf Irma en juf
Laura)
Groep 1/2 Balou Kleuterplein achter de school (ouders mogen indien nodig de
ingang van het plein helemaal links nemen) Het kleuterplein is het plein links
achter de school. (Leerkrachten zijn juf Ingrid en juf Miriam)
Bij de kleuters brengen om 08:35 uur en halen om 14:25 uur, dus geen 10
minuten, maar maar 5 minuten later en eerder!!!
Groep 3 (Juf Arnica en Loes) Treintjesplein Bij lokaal groep 3 (geen ouders!)
Groep 4 (Juf Kiki en Irma) Deur zijkant school (achter kantoor meester Maarten)
onder de brandtrap (Geen ouders!)
Groep 5 (Juf Didi en Miriam) Voorplein van de school links van de hoofdingang
(Geen ouders!)
Groep 6 (Juf Madelon en Esmee) Recht voor de school bij de boom (Geen ouders!)

Groep 7 (Juf Jacqueline) Bij de basket (Geen ouders!)
(NB: Groep 7 Start om 08:35 uur en naar huis om 14:35 uur)
Groep 8 (Juf Marjon en Esmee) Op het voetbalveldje op het plein (Geen
ouders!) (NB: Groep 8 Start om 08:40 uur en naar huis om 14:40 uur)
NB De kleuters van Hiawatha verzamelen dus op het voorplein. Dit doen we om de
onrust en rumoer bij de lokalen van groep 3,4 en 5 daarmee te verminderen. We
merkten dat er dagelijks tijd verloren ging omdat we binnen in school eigenlijk
lang moesten wachten tot het buiten rustiger werd. We hopen dat nu op te lossen
door de ouders meer te spreiden en verder vanaf de lokalen te laten wachten.
Ouders in de school
Als u even iets wilt brengen omdat u dat vergeten bent kunt u gerust naar school
komen. Geef bij de ingang even aan wat u komt doen en dan kunnen we u best
even naar binnen laten lopen. Ook voor ons zijn de regels al een beetje versoepelt.
We willen echter nog voorkomen dat er veel volwassenen in de gangen komen
omdat we dan geen anderhalve meter afstand kunnen garanderen met onze smalle
gangen. Daarom houden we verder ook vast dat ouders in principe alleen op
uitnodiging in de school komen. Hopelijk kunnen we vanaf de herfstvakantie weer
gewoon ouders in de school (en op het schoolplein) toelaten.
Gymlessen
De gymlessen gaan maandag direct van start. Dus alle kinderen moeten op
maandag alweer hun gymspullen meenemen.
Luizen controle
Iedere eerste woensdag na een vakantie deden wij altijd een luizencontrole op
school. Door de Corona maatregelen kan dat echter niet meer. Voorlopig willen wij
vragen of u er zelf een gewoonte van wilt maken om uw kind(eren) in de eerste
week na een vakantie te checken op hoofdluis. Zo kunnen we dit netelig probleem
toch min of meer de baas blijven. Wij vragen u om bij constatering van luizen de
school/ leerkracht hiervan op de hoogte te brengen zodat we ook in de klas
maatregelen kunnen nemen.

Verkouden
Net als voor de vakantie willen wij vragen of jullie bij een startende verkoudheid
de kinderen 1 dag thuis kunnen houden om te kijken hoe het probleem zich
ontwikkelt. Is het slechts allergie of een gewone verkoudheid?? Wat is er aan de
hand? Overleg even met de leerkracht. Samen proberen we zo de gezondheid van
de kinderen zo veel mogelijk te checken en op onze hoede te zijn. Het is helaas
soms moeilijk in te schatten of er een Covid besmetting is of een “gewone”
verkoudheid.

Trakteren
Net als vóór de vakantie mogen kinderen wel in de klas trakteren met voorverpakte
traktaties. De kinderen gaan nog niet de klassen rond. We leggen we de kaart op
een plek waar alle leerkrachten iets voor de jarige kunnen schrijven.
Speelgoedmiddag
De speelgoedmiddag gaat gewoon door bij de kleuters.
Typcursus in groep 6
Met ingang van het afgelopen schooljaar zullen alle kinderen
in groep 6 via school typ-lessen krijgen met als doel om eind
van het schooljaar hun typediploma te kunnen hebben
behaald. Daarvoor kunnen ze ook thuis inloggen en moeten
zij ook daar extra meters maken, want dat is de basis voor
leren typen… veel oefening!
De methodiek werkt in een spelvorm en de resultaten zijn
over het algemeen heel positief. Elke leerling kan vragen
stellen aan een virtuele en echte coach vanuit de methode. Zij behalen
tussendoelen door punten te scoren en spelen daarmee nieuwe onderdelen vrij in
het programma.
De kosten voor deze cursus worden door school betaald. Het hoort dus bij het
curriculum van de KJS. Meer informatie over de werkwijze en afspraken krijgt u via
de leerkracht van groep 6. Vorig schooljaar heeft onze school een pluim van de
organisatie gekregen door het hoge slagingspercentage. Natuurlijk zijn wij
benieuwd of dat dit schooljaar weer zo goed zal gaan.
Kanjertraining en Sociale veiligheid
De eerste weken van het schooljaar, als de kinderen elkaar weer “voor het eerst”
zien dan gebeurt er veel op school. Elke groep gaat verschillende fases door totdat
de rust weer min of meer is neergedaald. (dat duurt ongeveer 3 weken) Om de
kinderen te helpen bij de nieuwe aanpassing en kennismaking doen we met elkaar
verschillende spellen en werkvormen juist in die eerste weken. Ook werken we met
elkaar aan regels en afspraken waar de kinderen zich prettig bij voelen en die hen
helpen om beter tot werken en spelen te komen. Vanuit onze methode voor sociale
veiligheid: “De Kanjertraining” zijn er mogelijkheden om hiermee aan de slag te
gaan, maar daarnaast hebben we afgelopen donderdag ook een workshop-ochtend
besteed aan dit proces vanuit de methodiek Klassenkracht. Aanstaande
donderdagmiddag zullen we ook groep overstijgend samen (in de gehele school)
spellen doen.
De directeur gaat ook naar school

Dit schooljaar evenals vorig schooljaar zal ik op vrijdag (meestal) niet aanwezig
zijn op school. Ik ga verder met de masteropleiding voor Integraal Leiderschap.
Deze zal 2 jaar duren en de lesdagen zijn op vrijdag in Amsterdam. Natuurlijk vind
ik het heel erg leuk om weer veel nieuwe dingen te leren en te kunnen toepassen
in onze school, maar het is tevens noodzakelijk omdat directeuren zich regelmatig
moeten bijscholen omdat anders de registratie verloopt en ik niet meer directeur waardig zou zijn. Daar kan je van alles van vinden natuurlijk, want de grootste
leerschool ligt ook hier toch gewoon in de praktijk. Ik vind het in elk geval mooi
dat ik deze Master mag doen en ik zal jullie via de info op de hoogte houden van
evt nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
We hebben een subsidie aangevraagd om een
deel van de uren te vervangen. Arnica en
Jacqueline hebben beiden één extra dag per
maand gekregen voor ambulante taken op
school. Arnica op managementgebied en
Jacqueline op ICT- gebied.
(Geen) Informatie-avond
U bent gewend dat wij aan het begin van het schooljaar een informatie-avond
hebben voor alle ouders waarin we per jaargroep vertellen wat er het komende
jaar belangrijk is en waar u als ouders op kunt letten. Daarnaast geven we dan ook
altijd algemene informatie over huidige ontwikkelingen op de KJS.
Deze informatie-avond zal dit schooljaar niet door kunnen gaan zoals andere jaren,
omdat wij niet alle ouders op school mogen ontvangen door de huidige regelgeving
rond Corona.
We zijn momenteel met het team nog aan het nadenken over de wijze waarop wij
u toch goed kunnen informeren over het komende jaar. Mogelijk werken we met
filmpjes of maken we een soort informatieve krant. We brengen u hierover zo snel
mogelijk op de hoogte. De avond in september zal zo goed als zeker komen te
vervallen.

Nog een keer de formatie (wie voor welke klas)
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Pinokkio

Irma

Laura

Laura

Laura

Laura

Hiawhata

Loes

Loes

Mees

Mees

Mees

Balou

Ingrid/Miriam

Ingrid

Ingrid

Ingrid

Miriam

Groep 3

Arnica

Arnica

Arnica

Arnica

Loes

Groep 4

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Irma

Groep 5

Didi

Didi

Miriam

Miriam

Didi

Groep 6

Madelon

Madelon

Esmee

Madelon

Groep 7

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline

Esmee
(Madelon)
Jacqueline

Groep 8

Marjon

Marjon

Marjon

Marjon

Esmee

Jacqueline

Conciërge

Eric ½ dag

Eric ½ dag

Eric ½ dag

Ambulant voor
ondersteuning

Esmee

Esmee

Didi

Eric ½ dag

Eric ½ dag

Administratie Sascha
IB

Mildred

Mildred

Mildred

Vacature oktober

Vacature oktober

Vacature oktober

Onderw ass.

Maartje

Maartje

Maartje

Directeur

Maarten M

Maarten M

Maarten M

Maarten M
Opleiding
Amsterdam

Vak gym

Maarten W

Maarten W

Mees zal in september een operatie aan haar knie moeten ondergaan. het is nog
niet duidelijk hoe deze precies gepland kan worden. vermoedelijk is zij 2 weken
tot enkele maanden niet in staat om in de klas te werken. Hanneke zal
waarschijnlijk haar dagen gaan vervangen. Hanneke heeft vorig schooljaar ook het
verlof van Laura vervangen en bij ons gereïntegreerd na haar fietsongeluk.
Gezondheid meester Maarten
Voor de vakantie ben ik getroffen door een hartinfarct. Terugkijkend heb ik een
soort van geluk gehad want alles is nu goed en ik voel mij ook fitter dan daarvoor.
De vakantie kwam op het goede moment om even verder rust te nemen.
Er is mij wel opgedragen om de hartrevalidatie zeer serieus op te pakken en
daarvoor moet ik voorlopig op de maandag en donderdag -middag naar het
ziekenhuis om te trainen. (voorlopig de komende 6 weken)
Deze middagen word ik op school vervangen door Gert-Jan de Zwart. Gert-Jan was
de directeur van de Lucas van Leijden basisschool in het centrum van Leiden en is
ook directeur van enkele andere Leidse basisscholen geweest. Hij was tevens mijn
mentor om het vak te leren en ik ben blij dat hij voor mij deze “verloren”
werkuren kan waarnemen.
Wij hebben elke maandag en donderdag eerst samen overleg en daarna blijft hij op
deze dagen op school voor werkzaamheden en eventuele calamiteiten en
gebeurtenissen terwijl ik ga trainen.

KJS info nr. 2, zal eind september verschijnen.

