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Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
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Koningsdag/ continurooster
Meivakantie
Studiedag alle groepen vrij
Bevrijdingsdag alle groepen vrij

Halfeestrooster
Zoals gewoonlijk is het halfeest op vrijdag en start om 08.45 uur. Uiteraard zijn alle ouders welkom om
te komen kijken. Noteer de datum van de groep van uw kind(eren) alvast in uw agenda!
31 maart
07 april
12 mei
16 juni

½ KOALA’S & 7 SATELLIETEN
3 ROZEN & 6 STERREN
½ KIKKERS & 5 KLAVERS
4 MARGRIETEN & ?

Continurooster
Het afgelopen jaar is er nagedacht over het invoeren van een continurooster.
De plannen worden steeds concreter en we hebben jullie als ouders geïnformeerd tijdens een
voorlichtingsbijeenkomst.
Er zijn 6 voorlichtingsmomenten geweest.
Volgende week komt er een brief waarin het plan wordt samengevat en starten we een enquête onder
de ouders.
Op de vergadering van de MR op 19 april wordt er een definitief besluit genomen.
Gevonden voorwerpen
Van maandag 27 tot en met woensdag 29 maart liggen de
gevonden voorwerpen weer op de tribune in de hal.
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Schoolplein na schooltijd
Het schoolplein wordt al heel mooi en is fantastisch om op te spelen.
Toch krijgen wij de vraag van Partou om met de ouders te communiceren dat het lastig is om overzicht
te houden over de kinderen die van de buitenschoolse opvang gebruik maken en de kinderen die uit de
buurt na schooltijd op het plein komen spelen.
Wilt u dit met uw kinderen bespreken?
Partou ziet zich genoodzaakt om 1 hek op slot te doen en de kinderen uit de buurt weg te sturen om zo
hun werk te kunnen doen. Zij dragen immers de verantwoording voor de Partoukinderen na schooltijd.
Wie kan ons helpen
Wie heeft er bus en is bereid om iets voor ons op te halen op de Omnibus in de Schuijtgraaf.
U kunt dit doorgeven aan Rob Lingier. Of mailen naar pr.vieane@leadasbergschool.nl

Het Satellietendebat
Vanwege de verkiezingen hebben de leerlingen van de Satellieten ook gedebatteerd over 3
verschillende stellingen.
Ze begrijpen de regels van een debat steeds beter en kunnen al goed argumenten noemen.
1)We moeten in Europa één leger maken
5 lln: voor, 16 lln: tegen, 1 ll: weet niet.
2)Je bent verplicht om voor je ouders te zorgen als zij dat niet meer zelf kunnen.
6ll: voor, 12 ll: tegen, 3 lln: weet niet.
3)We worden steeds dikker. Je moet elke dag voor en na het werk/school verplicht 2 uur
sporten.
0 lln: Voor, 18 lln: tegen, 3 lln: weet niet
Groetjes, Groep 7 Satellieten
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Bericht van MR
Wil je wat weten over de voortgang van diverse punten op de agenda van de MR, zoals onveilige
verkeerssituaties, ICT (I-pads), het continurooster of bewegen leren? Op de website van de Lea
Dasberg staan de notulen van de MR vergadering van 1 februari die ingaan op o.a. deze onderwerpen.
Uiteraard kan je ook altijd een van de MR leden hierover aanspreken.
De volgende mensen zitten in de MR
Namens de ouders/verzorgers
Eric Grob
Soraya Hiemstra
Paul Hiemstra
Bas Tenten
Jeroen Kruiver
Maarten Veldhuis

Namens het docententeam
Judith van Wessem
Marlies Lamens
Bianca Derksen
Mirl Mutter
Paulien de Haan

Schoolhandbaltoernooi
Op woensdag 15 maart was het schoolhandbaltoernooi voor de groepen 5-8 in sporthal Rijkerswoerd.
Een team bestond uit 4 spelers en 1 keeper. Er waren drie categorieën; jongens, meisjes en
gemengde teams.
De Lea Dasbergschool heeft drie prijzen gewonnen.
Team gemengd groep 6 wonnen de eerste prijs.
Team meisjes groep 6 wonnen de eerste prijs voor het onderdeel shoot out.
Team meisjes groep 5 wonnen de fair play beker.
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Masterclass voor leerlingen uit groep 8
Ik ben elke donderdag middag naar een plusclass geweest. Dit is een cursus van 18 weken. 6 weken
per school.
De cursus begon op het Olympus waar dus ook de opening werd gehouden. Hier had ik teakwando en
CSI lessen.
Daarna ging ik naar het Lorentz Lyceum waar ik chinees heb gevolgd en drama in het Engels heb
gedaan. Ik had hier ook een les filosofie. Wat wel fijn was is dat je elke keer dat je naar een nieuwe
school ging wel bij hetzelfde groepje bleef.
De afsluiting was op het Stedelijk Gymnasium. Daar heb ik de lessen Media en Oude talen gedaan. Bij
oude talen hadden we het vooral over het Griekse alfabet en verschillende goden. Bij de afsluiting
namen alle kinderen hun ouders mee en presenteerden we onze posters over Griekse goden. Daarna
kregen we een certificaat. Het was erg leuk en is zeker aan te raden voor kinderen die graag wat extra
uitdaging willen.
Geschreven door Phaedra Groep 8 de astronauten

Groep 4 naar de schouwburg
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 4 naar een voorstelling van Kwatta geweest in de schouwburg.
We zijn met de bus naar de schouwburg gegaan.
Het was een leuke en gezellige ochtend. We zaten heerlijk met zijn allen op het balkon.
Dit waren mooie plaatsen. We konden alles goed zien. Wat was het leuk!
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Schaakclinic bij de Satellieten
De Satellieten hebben vrijdagmiddag 10 april een schaakclinic gehad. Ze leerden hoe elk schaakstuk
zich mag bewegen, het doel van het spel, mat en schaakmat kennen. Daarna werden er partijtjes
gespeeld.
Sylvan Kenbeek kwam als winnaar uit de bus. Niet verwonderlijk want hij zit op schaken en heeft deze
clinic mede mogelijk gemaakt.
Dank je wel SV "de Toren" voor het materiaal en Peter Lincewicz voor het leiden van deze middag.
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Ik wil een Prentenboek
Ieder jaar zal er een opnieuw uitgegeven prentenboekklassieker verschijnen voor slechts 2 euro, dat is
toch te geef? Dit jaar start de actie voor het eerst en wel vanaf vrijdag 7 april met het geweldige
prentenboek De Gruffalo van Julie Donaldson en Axel Scheffler!
Dus haal vanaf vrijdag 7 april De Gruffalo in je eigen boekhandel voor
slechts twee Euro.
Doe mee en geniet van heel veel voorleesplezier en ... wees er snel bij want Op =
Op!
Ik Wil Een Prentenboek! wil het plezier in het voorlezen vergroten en mooi
uitgevoerde boeken met spannende en verrassende verhalen delen. Want geletterdheid is belangrijk
voor een kind, schoolsucces en een kansrijke toekomst hangen daar mee samenhangen.
En dat niet alleen, lezen en voorlezen geeft ook veel plezier! En lezen, dat begint bij prentenboeken
voorlezen.
In de bijlage vindt u nog leuke extra’s
Versteegh Kids

Wij wensen u vast een fijn en zonnig weekend
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