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Nieuws vanuit het management
Beste ouders,
Wat was het fijn om na de vakantie alle leerlingen weer op school te mogen ontvangen!
Voor de vso-leerlingen was het voor het eerst sinds maanden dat zij weer met complete
klassen in het lokaal mochten zitten. De eerste dagen was het voor alle so- en vsoleerlingen even aftasten: soms een andere juf, een nieuwe groepssamenstelling en/of
een ander lokaal. Maar intussen lijken de meeste leerlingen gewend aan de nieuwe
situatie. De leerkrachten, onderwijsbegeleiders en onderwijsassistenten beginnen
inmiddels de -voor hen nieuwe- leerlingen te leren kennen. Kortom: de kop van het
nieuwe schooljaar is eraf! We hebben de indruk dat het over het algemeen een goede
start was.
Samen met het hele team van medewerkers zijn we voornemens er een fijn en leerzaam
schooljaar van te maken. Graag doen wij dit samen met u als ouders. We zijn ook
verheugd u te kunnen melden dat de vacatures die voor de zomervakantie ontstaan
waren door het vertrek van twee ouders uit de MR, vervuld zijn. Sterker nog, de MRoudergeleding is uitgebreid van drie naar vier ouders. Geweldig dat er zoveel animo is
onder ouders voor deelname aan de MR. In de volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe
MR-ouders zich aan u voorstellen. Omdat de oudergeleding en personeelsgeleding uit
evenveel leden moet bestaan, is de personeelsgeleding ook met een medewerker
uitgebreid.
Hartelijke groet,
Mireille Rozeboom (teamleider so-a), Diony Breedveld (teamleider so-m),
Claudy Luiten (teamleider so-t) en Tiny Hoekema (vso-db)
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Corona
Hoewel we blij zijn alle leerlingen weer elke dag te verwelkomen op school, lopen we ook
tegen een dilemma aan. Zoals u weet, moeten niet alleen leerlingen, maar ook
medewerkers thuisblijven bij verkoudheid, koorts etc. Dit geldt ook als er een gezinslid
corona gerelateerde klachten heeft. De afspraak is dat medewerkers zich vervolgens
moeten laten testen.
Zoals u ongetwijfeld al vanuit de media heeft vernomen, kan niet altijd dezelfde dag nog
getest worden en duurt het na het testen nog eens 48 uur voordat de uitslag bekend is.
Pas als de medewerker te horen heeft gekregen dat de uitslag negatief is, mag deze weer
naar school. Dit betekent in de praktijk dat een medewerkers soms wel vier à vijf dagen
thuis moet blijven.
We hebben afgelopen weken al met het nodige verzuim te maken gehad. Helaas
beschikken wij niet over voldoende vervangers, wat betekent dat soms een leerkracht de
groep zonder assistentie moet draaien of dat leerlingen over andere groepen verdeeld
moeten worden. Soms ontkomen we er niet aan ouders te vragen hun kind thuis te
houden. Deze situaties vinden wij bepaald niet wenselijk.
Wij vinden het belangrijk om samen met ouders naar aanvaardbare oplossingen te
zoeken. Maandag 14 september staat dit onderwerp op de agenda van de MRvergadering. We houden u op de hoogte!

Roken op het terrein van de school
Vanaf 1 augustus 2020 is het wettelijk verboden om te roken op het terrein van
onderwijsinstellingen.
Dit betekent dat ook voor op het terrein van de school niet meer gerookt mag worden.
Gelukkig gebeurde dit al nog maar zelden. Toch willen wij hier extra aandacht voor
vragen. Om die reden zal binnenkort met een belijning aangegeven worden dat roken op
ons terrein niet meer toegestaan is. Tevens hebben we het voornemen dit te
verduidelijken met tegels van de Rookvrije Generatie.
We wijzen u erop dat we hebben vernomen dat er door de NVWA wel op gehandhaafd
gaat worden; vanwege de coronacrisis is dit uitgesteld tot 1 januari 2021.

Leidens Ontzet
Ieder jaar wordt met Leidens Ontzet op feestelijke wijze herdacht dat op 3 oktober 1574
een einde kwam aan de maandenlange Spaanse belegering van de stad. Ondanks dat dit
jaar de meeste evenementen niet door gaan willen we dit feest niet zomaar aan ons
voorbij laten gaan.
De gemeente Leiden heeft in nauw overleg met de 3 Octobervereeniging besloten dat De
Minikoraal voor alle groepen 7 en 8 wel door kan gaan. Het evenement zal strikt volgens
de RIVM richtlijnen plaatsvinden.
Dat is goed nieuws voor De Haviken en De Buizerds! Zij gaan op 2 oktober naar De
Minikoraal. Samen met kinderen van andere scholen en natuurlijk met burgemeester Van
der Werf gaan zij liedjes zingen over de historie van Leidens Ontzet. En natuurlijk komt
Jochem Myjer zijn Lalala Leiden zingen.
Voor alle klassen wordt er die dag hutspot gemaakt en wordt het 3 octoberverhaal
verteld. Er wordt rekening gehouden met de leerlingen die Halal eten of vegetarisch zijn.

Onderhoud
Terwijl binnen de lessen weer in volle gang zijn, vinden aan de buitenkant van de school
de nodige onderhoudsactiviteiten plaats. Zo zijn de muren en kozijnen weer van een
nieuwe verflaag voorzien en heeft het nodige snoeiwerk plaatsgevonden. Dat geeft weer
meer licht en ruimte. Ook hebben stratenmakers het pad richting het actieve plein
bestraat. Zo kunnen de kinderen van so-t op een veilige manier van die ingang gebruik
maken. Natuurlijk zijn in de vakantie ook alle ruimtes goed schoongemaakt en waar de
vloer dat vraagt voorzien van een nieuwe waslaag. Dat gebeurt ieder jaar in de
zomervakantie.
Daarnaast is er afgelopen week een schouw op De Thermiek geweest. Tijdens een
schouw wordt de staat van het gebouw grondig bekeken. Op basis van de schouw wordt
een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Daarin wordt vastgelegd wat er de
komende jaren moet gebeuren in en aan het gebouw, zodat we op een goede manier ons
onderwijs kunnen blijven verzorgen.

Week tegen Pesten
Aan het begin van het schooljaar is er in de groepen veel aandacht voor de
groepsvorming omdat kinderen zich in een gezellige en veilige groep optimaal kunnen
ontwikkelen.
De landelijke projectweek “Week tegen Pesten” helpt daarbij. Het thema dit schooljaar is
“Wees een held, met elkaar”. In de klas worden spelletjes en andere activiteiten gedaan
worden om een goede groepssfeer te creëren.
De Week tegen Pesten is van 21 september tot 25 september.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is van 5 tot 9 oktober bij ons op De Thermiek.
Het thema dit jaar is EN TOEN.
Op school gaan de klassen het onder andere over de geschiedenis van Leiden hebben.
Jammer genoeg kunnen we geen rondleiding door Leiden doen of een museum bezoeken
vanwege de corona.
Maar er wordt op school leuke activiteit georganiseerd,
Iedere klas heeft een nieuw boek uitgezocht bij het thema, deze worden uitgedeeld in de
klassen door twee collega’s die dat op een verrassende manier doen.
De kleuters krijgen een toneelspel door hun eigen juffen.
In de klas wordt er voorgelezen door personeel wat niet op een groep staat. (teamleider,
administratie, etc…)
De Krullevaars (toneelgroep van juffen) geven een alternatief optreden.
De boekenmarkt gaat ook op een andere manier door.
We gaan de klassen rond op dinsdag en donderdagochtend 6 en 8 oktober. Met een
versierde kar waar de leerlingen een boek kunnen kopen. De boeken kosten 0.50
eurocent per stuk. Per kind mag er maximaal twee boeken worden gekocht.
Digitaal worden er leuke lessen gegeven.
Voor de corridor (de gang tussen De Thermiek en Basalt) worden er door de klassen ook
werkstukken gemaakt die te maken hebben met de geschiedenis van Leiden.
Als afsluiting wordt er ook iets georganiseerd, maar dat is nog een verrassing.

Ingekomen post

AANMELDEN:
ga naar www.schoolsportcommissieleiden.nl
Maak een account aan (button ‘aanmelden’ rechts bovenin).
Vul jouw gegevens in.
Je krijgt nu een e-mail die je moet bevestigen.
Log in (button ‘direct inloggen’ rechts bovenin de pagina).
Kijk bij ‘Overzicht aanbod’ welke activiteiten er zijn.
Onderaan in de infopagina kun je je aanmelden.
Je krijgt nu een e-mail. Bevestig die om je inschrijving definitief te maken.
Uiteraard als je al een account hebt, kun je direct inloggen en je aanmelden voor een
cursus.
Het cursusgeld voor alle cursussen bedraagt € 25,00.
Voor informatie:
Patrick Nutting
Telefoon: 071 516 38 02
Team Sport & Gezondheid
Stationsplein 107, 2312 AJ Leiden
E-mail: schoolsportcommissie@leiden.nl
www.schoolsportcommissieleiden.nl/schooltoernooien
Ook dit jaar op de site, onder het tabblad CURSUSAANBOD AANGEPASTE SPORTEN,
staan er weer een mooi aantal activiteiten van lokale sportaanbieders voor mensen met
een beperking en die de drempels om te gaan sporten zoveel mogelijk wegnemen.
Nadere informatie bij de consulent aangepaste sporten:
Eveliene Annink
Telefoon: 015 241 11 51
Mobiel: 06 38 07 90 21
E-mail: e.annink@rijnlandbeweegt.nl
Ook aanbod voor 18+ op

www.sportkennismakingleiden.nl
Ruim 100 activiteiten om uit te proberen!
En vergeet de Leidse Sportweek van 18 september 2020 t/m 27 september 2020 niet!
Ook deze kun je vinden op
www.sportkennismakingleiden.nl onder het tabblad LEIDSE SPORTWEEK of
speciaal voor studenten het tabblad LEIDSE SPORTWEEK STUDENTEN.

Jaarplanning 2020-2021

Datum

groep

activiteit

11-sep

Merels/Eenden

kleutervrij

18-sep

Mezen/Mussen

kleutervrij
Ouderinformatieavond (via
Teams)

25-sep

Merels/Eenden

kleutervrij

30-sep

Alle leerlingen

Studiedag/leerlingen vrij

2-okt

Haviken/Buizerds

De Minikoraal

2-okt

Alle leerlingen

hutspot eten

2-okt

Mezen/Mussen

kleutervrij

9-okt

Merels/Eenden

kleutervrij

16-okt

Mezen/Mussen

kleutervrij

19-okt

Merels/Eenden

kleutervrij

19-10 t/m 23-10

Alle leerlingen

herfstvakantie

22-sep

