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Start schooljaar
De eerste 2 weken zitten er alweer bijna op. We hebben een goede start gehad. Alle groepen zijn weer
fris gestart. Voor het eerst sinds lange tijd bestaat de Lea Dasbergschool niet meer uit 2 locaties. We
spreken vanaf nu ook niet meer van Lea 1 of Lea 2. Daarom is voor een aantal kinderen even wennen
in een nieuw gebouw. Dat zijn de kinderen die van Lea 1 zijn gekomen maar ook alle echte nieuwe
leerlingen. Nogmaals van harte welkom. We hopen dat deze leerlingen en ook ouders zich snel thuis
zullen voelen.
Verhuizing
Vlak voor de vakantie maar ook nog in de vakantie is er hard gewerkt om de school er goed en netjes
uit te laten zien. Het was nog een hele klus veel spullen van Lea1 te verhuizen en het gebouw zo
achter te laten dat de nieuwe bewoners er in konden. Een compliment voor het team maar een
speciaal woordje van dank aan meester Jaap en meester Rob die hier veel werk aan hebben gehad.
Personeel
Er zijn wel een paar personeelsveranderingen aan het begin van het jaar te melden. Bij de Koala’s
(groep 1/2) staat op donderdag en vrijdag niet Deborah Gibson voor de groep. Zij is zwanger en zal
niet meer aanwezig zijn. De nieuwe leerkracht voor deze groep is Iris de Vaal. Zij is gisteren gestart.
Juf Rineke is ziek. Zij wordt vervangen door Paula Brinkenberg. Zij staat op dinsdag in de Madelieven
(gr 4) en donderdag en vrijdag in de Margrieten (gr 4).
Groepsouderavond
Op 16 september is de eerste groepsavond. Ouders krijgen deze avond te horen wat de leerlingen dit
jaar gaan leren. Het is belangrijk dat ouders dit op hoofdlijnen weten. Op deze manier kunnen ouders
de leerlingen helpen en mee ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat betrokken ouders bij het
onderwijsproces betere resultaten geeft!

Het programma zier er als volgt uit:
18.45 uur:
Inloop met koffie/thee
19.00 uur:
Bezoek aan de klassen groepen 1 t/m 3
19.45 uur:
Inloop of pauze met koffie/thee
20.00 uur
Korte uitleg over dit schooljaar door Johan
20.15 uur
Bezoek aan groepen 4 t/m 8
21.00 uur:
Einde van de groepsouderavond
Hulp van ouders in de school
Er zijn van allerlei hand en spandiensten die gedaan moeten worden in de school. We vinden het fijn
als ouders daarbij helpen. Het is de bedoeling dat er op de ouderavond van 16 september er lijsten in
de klassen komen te liggen waarbij u concreet kunt aangeven om te helpen. Hieronder kunt u zien
welke werkgroepen en taken er zijn. Dank alvast voor uw inzet voor onze school en de kinderen!
Werkgroepen
Sint
Kerst
Sport (Lea Dasbergdag
en Koningsspelen)
MR
Ouder Vereniging
Nieuw) Schoolplein
Bibliotheek /
leespromotie / docum

Taken
Luizencontrole
Vitrinekast
Schoolvoetbal
Ouderinloop
Schoolzwemmen
Schoonmaken
Klussen doen

Project leerKRACHT
Een deel van het team zal dit jaar starten met het project leerKRACHT. In dit project werken
leerkrachten in een kleine wekelijkse setting aan de verbetering van het onderwijs. Dit gebeurt niet
door grote verhalen en beleidsplannen. Nee, de leerkrachten maken gezamenlijk (kleine) doelen en
voeren die in de klas uit. Collega’s komen in de klas, geven feedback en dit wordt elke week besproken
tijdens een ‘bordsessie’. Het motto van dit project is: “elke dag een beetje beter!”
Op 21 en 22 september gaan een aantal leerkrachten van de school naar een bootcamp om uitleg te
krijgen over dit project. De weken daarna gaat een groep van 7/8 leerkrachten dit uitvoeren.
Overblijfbonnen
De eerste verkoopochtend van de overblijfbonnen is inmiddels alweer geweest. De verkoop van de
overblijfbonnen is iedere 1e dinsdag van de maand, vóór schooltijd in de aula bij de grijze wand. De
bonnen kosten € 1.50 per stuk. Wanneer u op deze dag niet in de gelegenheid bent, kunt u via de mail
(b.verwoert74@gmail.com) of op de maandag ervoor telefonisch (026-3272489) overblijfbonnen
bestellen. Deze kunnen in diezelfde week opgehaald worden bij meester Jaap. Op een andere dag
overblijfbonnen kopen kan ook. Dit kan bij meester Jaap op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag.
Deze bonnen kosten € 1.75 per stuk. Op woensdag is er helaas geen mogelijkheid voor het kopen van
overblijfbonnen.
Luizencontrole
Voor de luizencontroles (na elke schoolvakantie) zijn wij op zoek naar
enthousiaste ouders om te komen helpen. Lijkt het u leuk om op deze
manier een nuttige bijdrage te leveren en onze school zo mogelijk
luizenvrij te houden, meld u dan aan! Er zijn al een paar ouders die
hebben aangegeven dit te willen doen. Dit zijn er alleen te weinig. Grijp uw
kans. Graag aanmelden via administratie@leadasbergschool.nl.
Herinrichten schoolplein
Op woensdag 23 september, om 20.00 uur, komt de
schoolpleinwerkgroep bij elkaar. Vindt u het leuk om aan te schuiven, dan bent u van harte
welkom! Wilt u meer weten over het schoolpleininitiatief? Dan kunt u terecht bij Johan Bosma, Joris te
Molder of Karin Wolffenbuttel (OV).
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Mad Science
Vanwege het grote succes van vóór de zomervakantie is ‘Mad Science’ in de 1e schoolweek weer een
kort proefje komen doen in de groepen 3 t/m 8.

GEZOCHT: VOORZITTER EN SECRETARIS VOOR OUDERVERENIGING
Voel je je betrokken bij wat er op school gebeurt en vind je het leuk om wat extra’s te doen? Wil je
meepraten en -beslissen over activiteiten die op school worden georganiseerd? Dan is de functie van
voorzitter of secretaris van de Oudervereniging (OV) misschien iets voor jou!
De OV int de vrijwillige ouderbijdrage en is er - in samenspraak met de leerkrachten - verantwoordelijk
voor dat die op een goede manier wordt besteed. Met de ouderbijdrage worden allerlei leuke
activiteiten voor de leerlingen gefinancierd die niet uit het reguliere schoolbudget kunnen worden
betaald, zoals de Kerstmarkt, de Lea Dasbergdag, culturele activiteiten, de voorgenomen herinrichting
van het schoolplein, etc.
Het bestuur van de OV - bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris - vergadert
jaarlijks ongeveer zes keer. Een keer per jaar (minimaal) wordt er een Algemene Ledenvergadering
(ALV) gehouden.
Aan het eind van dit schooljaar komt zowel de functie van voorzitter als die van secretaris vrij (de
voorzitter stelt zich niet herkiesbaar, de secretaris is wel herkiesbaar). Vandaar dat we op zoek zijn
naar enthousiaste ouders/verzorgers die het OV-bestuur wel willen versterken. Voor beide functies
moet je rekenen op een tijdinvestering van zo’n 4 à 5 uur per maand.
Heb je interesse in een van deze functies? Laat het dan weten via: ov@leadasbergschool.nl of bel: 0630049988 (voorzitter) of 06-51703350 (secretaris).
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25 jarig jubileum juf Mirl
Vandaag is juf Mirl 25 jaar werkzaam in het onderwijs! Haar klas is versierd en ze is verrast met
bloemen, een cadeautje en foto-tompouces!

MR
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor twee nieuwe leden van
de oudergeleding. De MR is op zoek naar twee gemotiveerde ouders die zich beschikbaar willen
stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met
onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs,
de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders
dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande
activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de
ouders en uit de teamgeleding.
MR Lea Dasbergschool
Bij ons op school bestaat de MR uit vijf ouders en vijf personeelsleden. Binnen de oudergeleding van
de MR zijn 2 plaatsen beschikbaar.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de
directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet
gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
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Schoolvakanties 2015-2016
U heeft via de mail onze jaarkalender en een overzicht vakanties en vrije dagen voor het schooljaar
2015-2016 ontvangen. Hier nogmaals de vakanties op een rijtje.
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie + Koningsdag + Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2016

31 augustus 2015
26 oktober 2015 t/m 30 oktober 2015
21 december 2015 t/m 01 januari 2016
8 februari 2016 t/m 12 februari 2016
28 maart 2016
25 april 2016 t/m 6 mei 2016
16 mei 2016
25 juli 2016 t/m 2 september 2016

Nog even dit.......

In de bijlage vind u een flyer van ClubExtra.

In de bijlage vind u een ouderbrief van een10voordejuf.
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In de bijlage vind u een nieuwsbrief van Kookpunt voor Kids.
Voetballiefhebbers gezocht
Wat is het aanbod?
In de zaal aan de Kempenaersingel zullen er door Claas Hakkenberg techniektrainingen gegeven gaan
worden op basis van snel voetenwerk , kappen en draaien , passeerbewegingen, 1 tegen 1 en
partijtjes!
Op een rij en samengevat:
Wie: Claas Hakkenberg
Wat: Zaalvoetbal techniektrainingen
Dag: Vrijdag
Tijd: 14.45-15.45 (eventueel 15.00-16.00), 16.00 -17.00 en 17.00 – 18.00
Waar: Gymzaal aan de Kempenaersingel (bij winkelcentrum Rijkerswoerd)
Voor Wie: voor iedereen die wil leren voetballen vanaf groep 3 basisschool tot en met de
middelbare school !! (groepen worden zo goed mogelijk op leeftijd / niveau ingedeeld)
Wanneer: met ingang van het nieuwe seizoen / schooljaar 2015-2016, de verwachting is de derde
week van september
Kosten: 3 euro per training (te voldoen aan de Brede school / Janet Viejou), zie totaalprijs op de
website van de Bredeschool: http://www.bredeschooldekempenaer.nl
Benodigdheden: gym / zaalschoenen, flesje drinken
Risico: zaalvoetbal kent een groter risico dan veldvoetbal, deelname is op eigen risico, uiteraard zullen
de spelregels worden aangepast en de veiligheid zo goed als mogelijk worden gewaarborgd.
Dus JA!
Je bent van harte uitgenodigd om een nieuw jaar je techniek te komen trainen!! Als je het leuk lijkt,
geef je dan zo snel mogelijk per mail op bij:
Janet Viejou van de Brede School: bredeschooldekempenaer@live.nl of
BSO Tussen Thuis: info@tussenthuis.nl of
Claas Hakkenberg claashakkenberg@kpnmail.nl
En let op! Geef daarbij door, je naam, je eventuele club en team, je leeftijd, je mobiele
telefoonnummer en je email adres!!
Ken je nog iemand die hierin ook geïnteresseerd zou kunnen zijn, geeft het dan door!! Heb je vrienden
die dit ook wel willen, laat het ze weten! Wel of geen lid van een club, wel of niet wonend in
Rijkerswoerd, het maakt niet uit!! Ik hoop jullie snel te kunnen begroeten!
Vriendelijke groet,
Claas Hakkenberg
06-30379097
P.S. wil je wel deelnemen, maar alleen op een later tijdstip of op zondag (omdat je vrijdag niet kunt)
zou zijn, laat dat dan weten!! Dan kunnen we niets beloven, maar bij voldoende animo wel de
mogelijkheid daarvan onderzoeken!
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English for kids
English for Kids starts September 23rd
Vind je het leuk om spelenderwijs Engels te leren van een "Native Speaker"? Eind september begint
weer een nieuwe thema voor de kinderen van English for Kids. Tijdens de les oefenen de kinderen
veel met de “TH” en andere moeilijke medeklinkers in de Engelse taal. Zij leren ook in zinnetjes te
spreken met een goede Engelse uitspraak. "Our English lessons are lots of fun" met o.a. leuke liedjes,
“the English for Kids activity sheet”, en spelletjes zoals "English BINGO and SNAP".
De blok van 12 lessen op de Lea kost €160 incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 4*, 5, 6 en 7 -- woensdag: 23 sept t/m 16 dec -- tijd: 12.30 -13.30
( *geschikt voor een kind uit groep 4 die al een beetje Engels spreekt )
1L -- groep 3 en 4 -- woensdag: 23 sept t/m 16 dec -- tijd: 13.35 -14.35
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl
(vermeld -- naam, leeftijd, groep en cursus 2L of 1L)
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