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Nieuwsbrief

13 januari 2015

Met ingang van het nieuwe jaar én met oog op de toekomst is er nu één
nieuwsbrief voor beide locaties.
Kalender
Lea 1 en 2
14 januari
21 januari
30 januari

Groep 1 vrij – Groep 2 CITO
Groep 1 vrij – Groep 2 CITO
Groep 1 t/m 4 vrij

Begin nieuwe jaar
Lea 1 en 2
Inmiddels is het 2e deel van het schooljaar al weer de tweede week ingegaan. We hopen dat u fijne
feestdagen heeft gehad en heeft genoten van de kerstvakantie.
Na de vakantie is op Lea 2 de Kameleons gestart. We willen de kinderen en de ouders een leerzame
en een gezellige tijd toewensen op school. Juf Pauline en juf Deborah heten we welkom op Lea 2. Juf
Tanja die bij de Koala’s de vervanging heeft gedaan zal deze week voor het laatst zijn. We bedanken
haar hartelijk voor haar inzet. We zijn blij dat juf Bianca weer in goede gezondheid terug is.
Even voorstellen
Lea 2
Wij, Deborah en Pauline willen ons even voorstellen. Wij zijn de leerkrachten van de vierde
kleutergroep de Kameleons. We zijn vorige week gestart en hebben het erg naar onze zin hier op Lea
2 en in onze kleutergroep. Pauline werkt op maandag en dinsdag en Deborah op donderdag en
vrijdag. De woensdagen werken we om de week.
Evaluatie kerstwerkgroep
Lea 1
Wat hebben we een gezellige kerstviering gehad. Met alle leerlingen hebben we in de hal kerstdiner
gehad. Aan de rand van de hal stond het lopend buffet opgesteld, welke door de ouders verzorgd
was. In het midden waren tafelgroepjes opgesteld, zoals in een restaurant. Tussen het eten door
werd er per tafelgroepje een optreden verzorgd. Het leek wel een heuse Dinnershow! Aan het einde
van de avond werden wij nog getrakteerd op een optreden van M. Kabam. Deze goochelaar heeft juf
Pauline alvast naar Lea 2 gegoocheld. Omdat de kinderen dit toch wel sneu vonden, werd ze weer
ook terug gegoocheld. Om de kleuters niet in een kale bedoeling afscheid te laten nemen, hebben
wat ouders in de kerstvakantie pas de kerstversieringen in de hal opgeruimd.

Lea 2
Wat hebben we dit jaar weer geluk gehad met het weer. De verwachte regen bleef ’s avonds uit,
tijdens de kerstmarkt was het droog. Sfeervolle verlichting in de klassen en ook menig open haardje
brandde. De kerstdiners waren weer heel gezellig en alle kinderen hebben gesmuld. Het is fijn om te
zien dat zo veel ouders hun best doen om er iets moois en lekkers van te maken. Het naar buiten
gaan na het kerstdiner is al routine geworden. De groepen 1 t/m 4 stonden op een vaste plaats, de
kinderen weten dat al precies. Dit jaar geen grabbelton, volgens vele leerlingen een groot gemis,
maar het Rad van Fortuin. Wie ging er met de prachtige boom naar huis? Na afloop hielpen veel
ouders mee met opruimen en daardoor was de klus snel geklaard. De opbrengst voor de bestrijding
van Ebola (giro 555) was 1000 euro. Een gezellig drukke en geslaagde dag.
Keuze andere locatie of andere school
Lea 1
Zoals u weet is met ingang van 1 januari er op Lea1 geen kleutergroep meer. Het grootste deel van
deze groep is naar Lea1 gekomen en zit nu in de Kameleons. Met ingang van het nieuwe schooljaar
zal Lea1 gaan sluiten. Het is belangrijk dat de ouders van de kinderen die het betreft de juiste keuze
maken. Ze zijn in ieder geval welkom op Lea 2! De komende tijd zullen ouders van de groepen 4 tot
en met 7 geïnformeerd worden om de keuze voor een nieuwe locatie of school in gang te zetten. Het
doel is om dit vóór de voorjaarsvakantie duidelijk te hebben. Hedenavond zal er een gesprek zijn met
de ouders van groep 7. Voor deze groep kinderen is het van groot belang dat zij op een goede manier
in groep 8 hun schoolloopbaan kunnen afsluiten.
Winterjassen voor het Mozaïek
Lea 1 en 2
In het asielzoekerscentrum aan de Groningensingel in Arnhem-Zuid is een school gestart voor
kinderen in de basisschoolleeftijd die in afwachting zijn van de beoordeling van hun asielaanvraag.
Het verblijf is meestal kort. Na enkele weken stromen ze door naar reguliere opvang, maar nu het
aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt sinds halverwege dit jaar fors toeneemt, verblijven de
asielzoekers langer in zo'n tijdelijke locatie. Soms enkele maanden. Vandaar de roep om onderwijs.
De verwachting is dat er meestal zo'n 40 leerlingen zullen zijn. Net als andere kinderen hebben ook
asielkinderen in Nederland vanaf hun 4e jaar recht op onderwijs.
Wat ze op deze school tegenkomen is dat van de 30 kinderen er maar een enkel kind een jas heeft,
lastig als ze naar buiten gaan. Ze zijn dus dringend op zoek naar ‘schooljassen’ voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Mochten u thuis nog jassen ter beschikking hebben, zij zijn hiermee enorm geholpen. De
jas(sen) kunt u afgeven op het Mozaïek of op onze school bij meester Marco (Lea 1) of meester Jaap/
de administratie (Lea 2). Het kunnen nooit teveel jassen zijn, want alles wat teveel is, kunnen ze aan
ouders meegeven. Elke 3 weken zitten er namelijk nieuwe kinderen op school.
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Kascontrole OV
Lea 1 en 2
Heeft u affiniteit met boekhouden en in september nog een avond over? - meer tijd kost het niet. Dan
wilt u de kascontrolecommissie van de OV misschien wel komen versterken.
Als lid van de kascontrolecommissie - die uit twee ouders bestaat - controleert u de boekhouding en
de werkzaamheden van de penningmeester van de OV. Heeft u belangstelling? Mail dan naar:
ov@leadasbergschool.nl
English for kids starts January 28th
Lea 1 en 2
Vind je het leuk om spelenderwijs Engels te leren van een "native speaker"? In januari begint weer
een nieuwe thema voor de kinderen van English for Kids. "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". Tijdens de les oefenen de kinderen veel met de "TH" en andere moeilijke medeklinkers in de
Engelse taal. De kinderen leren ook in zinnetjes te spreken met een echte Engelse uitspraak.
Een blok van 12 lessen op de Lea Dasberg 2 kost € 156,- inclusief activiteitenmapje.
Cursus 1L - groep 3 en 4 - woensdag: 28 jan t/m 22 apr - tijd: 12.30 -13.30 uur
Cursus 2L - groep 5, 6 en 7 - woensdag: 28 jan t/m 22 apr - tijd: 12.30 -13.30 uur
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl (o.v.v. naam/leeftijd/groep/cursus 1L
of 2L)
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