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Om 12.00 uur VAKANTIE!

Laatste schooldag
Lea 1 en 2
Vanwege de sluiting van Lea 1 en de daarmee gepaarde verhuizing, is er besloten dat alle leerlingen
vanaf donderdag 16 juli om 12.00 uur vakantie hebben in plaats van vrijdag 17 juli om 12.00 uur! Mocht
dit voor u een probleem zijn, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wij zoeken dan naar
een oplossing.
Opslagruimte gezocht
Lea 1 en 2
Voor de spullen die overblijven van Lea 1, met name meubilair zoals kasten, tafels en stoelen, zijn wij
op zoek naar een bescheiden opslagruimte. Wanneer u (evt tegen een kleine vergoeding) opslagruimte
ter beschikking heeft, vragen wij u dit aan de administratie door te geven via
administratie@leadasbergschool.nl. Het zou fijn zijn als u de grootte van de ruimte aangeeft.

Koffieochtend ouders Lea 1
Lea 1
Op woensdag 24 juni zal er op Lea 2 een koffie-ochtend georganiseerd worden
voor de ouders van Lea 1. Dit om alvast kennis te maken met de leerkrachten
en vertrouwd te raken met het gebouw. De leerlingen van Lea 1 zullen deze
dag i.v.m. gastlessen van Mad Science ook op Lea 2 zijn. Vanaf 09.45 uur zal
de koffie en thee klaarstaan en hopen wij u te mogen verwelkomen. Zet het alvast in uw agenda!
Uitslag CITO
Lea 1 en 2
De uitslag van de cito is bekend en we hebben afgelopen week de leerling rapporten gekregen.
Iedereen heeft een goede score gehaald. In onze klas is zelfs 4 keer een 550 score gehaald. Iedereen
heeft ook dit jaar erg goed hun best gedaan. Onze ouders zijn erg blij en trots op hun kind, de kinderen
zelf zijn ook trots op zichzelf. Net als onze meester.
Manisha en Clarissa - Groep 8 Flitsen
Op 21, 22 en 23 april was het zover: de eind cito. Iets later dan voorheen en de kinderen hadden hun
advies voor de middelbare school al binnen, maar het was toch nog steeds wel spannend voor de
meesten. Gewapend met flesjes water en kauwgom, veel kauwgom, kwamen ze iedere ochtend
binnen. Elke dag vier toetsen maken…. En het zat er weer op.
Voor de meeste kinderen viel het mee. Bij de entreetoets in groep 7 hadden ze veel meer toetsen. En
nu maar wachten op de uitslag. Die kwam na vijf weken. Weer een spannend moment! Gelukkig
hadden de meeste kinderen een mooie of zelfs een prachtige score. Een enkeling was wat
teleurgesteld, had de toets minder goed gemaakt dan waarop gehoopt was.
En nu is iedereen ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs en zijn diverse kinderen al
naar hun middelbare school geweest om kennis te maken. Al met al een bijzondere ervaring!
Groepen 8 Astronauten en Regenboog
Halfeest
Lea 2
3 juni werd er weer een halfeest gehouden voor de groepen 1/2 Koala’s, 1/2 Kameleons en 5 Klavers.
Het was gezellig en er waren heel veel ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s komen kijken.
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Oproep voor de musical
Lea 2
De kinderen van de Astronauten en de Regenbogen zijn druk aan het oefenen voor de musical. Ook
wordt er inmiddels flink gewerkt aan het decor door ouders. We willen nog niet teveel verklappen, maar
het wordt een zeer swingende musical. Daarom zijn wij op zoek naar de volgende spullen.
 Discolampen / discobollen
 Blacklight verlichting
 Grote stukken karton (om decorstukken van te maken)
 Schildersezel (groot formaat)
Alvast bedankt!
Kamp
Lea 2
Fragmenten uit de kampverslagen van de kinderen van de Regenboog
-Ik vond het kamphuis er netjes uitzien, het was lekker groot en je had een chill-hoek met banken
(Minoeska)
-Midgetgolf had ik nog nooit gedaan. Het was wel grappig, ik sloeg er bijna steeds naast (Imara)
-Het was leuk dat je zo veel sporten kon doen. Vooral tafeltennis heb ik veel gedaan. Ik vond ook het
ballenspel met de schommels leuk, omdat je in een kring schommelde (Tessa)
-Het klimmen was echt een van de leukste dingen, gewoon superleuk. Alleen, ik heb wel hoogtevrees!
(Sam)
-De bonte avond vond ik de leukste avond en het was leuk, omdat ik moest optreden (Yassir)
-Het midgetgolfen was een beetje saai, maar ik heb op de moeilijkste baan een hole-in-one geslagen
(Merel)
-Ik mis de geiten (Fabiënne)
-Corvee is echt het saaiste wat er is, ik maak nooit schoon (Bas)
-Ik vond het kamp leuk en ik zou het wel nog een keer willen doen (Mischa)
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Schoolreisje
Lea 1 en 2
Als het goed is heeft iedere leerling een schoolreisbrief meegekregen. Per abuis is er op de achterkant
een verkeerde plattegrond afgedrukt. Onze excuses hiervoor.




15 juni – groep 1/2 Land van Jan Klaassen in Braamt
22 juni – groep 4/5 Lea 1 + groep 3/4 Lea 2 Schateiland in Zeumeren
29 juni – groep 5/6/7 Ouwehand Dierenpark in Rhenen

Komende maandag gaat groep 1/2 al op schoolreis. Wij wensen hen veel plezier en mooi weer! Denkt
u eraan uw kind in te smeren met zonnebrandcrème?
Feestweek 6 t/m 10 juli
Lea 2
Het 25-jarig jubileum van de Lea Dasbergschool moet gevierd worden! Daarom is het van 6 t/m 10 juli
feestweek. Het programma ziet er globaal als volgt uit:






Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

- Muziek clinics voor groep 1 t/m 8 / Leerlingen verfraaien het schoolplein
- Muziek clinics voor groep 1 t/m 8 / Leerlingen verfraaien het schoolplein
- Lea Dasbergdag
- Sluiting Lea 1 / Inhuldiging leerlingen Lea 1 op Lea 2 / fotopuzzelspeurtocht
- Lea’s Got Talent

Tijdens de feestweek gaan alle kinderen een muurschildering maken op het plein. Wij zijn op zoek naar
een aantal ouders die op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli het plein en de betreffende muren zand-vrij
kunnen maken. Voor maandag 6 juli zijn wij op zoek naar ouders die de muren voor de groepen 4 en 5
wit kunnen maken, zodat de kinderen van deze groepen ze dinsdag kunnen beschilderen. Ook voor
woensdag 8 juli zijn wij nog op zoek naar ouders die willen helpen met de Lea Dasbergdag. Vindt u het
leuk om deel uit te maken van de feestweek, meldt u aan! Dit kan via de inschrijflijsten die bij alle
klassen hangen of via m.mutter@leadasbergschool.nl.
Wijkcoach
Lea 2
Sabrina van Mullem, coach van wijkteam Arnhem, zal binnenkort weer spreekuur hebben op Lea 2. Dit
zal zijn op dinsdag 18 juni van 9.00 uur tot 10.30 uur en dinsdag 25 juni van 9.00 uur tot 10.30 uur. U
kunt ook contact opnemen via sabrina.van.mullem@wijkteamsarnhem.nl of 06-82059064.
Vrijwillige ouderbijdrage
Lea 1 en 2
We hebben een mooie school met veel mogelijkheden. Daarom draagt iedereen zijn steentje bij zodat
onze kinderen goed kunnen leren en tegelijk een leuke schooltijd beleven. De oudervereniging (OV)
speelt daar ook een belangrijke rol in.
Dit schooljaar hebben helaas minder ouders/verzorgers de door de oudervereniging geïnde vrijwillige
ouderbijdrage betaald dan vorig jaar.
De oudervereniging (OV) begrijpt heel goed dat niet iedereen altijd het geld heeft om de ouderbijdrage
te betalen, dat is één van de redenen dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.
In de wandelgangen’ hoort de OV echter ook dat onduidelijkheid en onvrede over de besteding van de
ouderbijdrage ouders/verzorgers mogelijk doen aarzelen of weerhouden om te betalen. Daarom wil de
OV graag nog eens toelichten wat er met de ouderbijdrage gebeurt, waarom de bijdrage belangrijk is,
én dat u - als u dat wilt - ook inspraak heeft in de besteding ervan.
Wat heeft de OV met de ouderbijdrage van doen?
Misschien vraagt u zich af wat de OV te maken heeft met de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zit zo: het is
de OV die de ouderbijdrage int en er verantwoordelijk voor is dat de bijdrage op een goede manier
wordt besteed.
Waarom een (vrijwillige) ouderbijdrage?
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Met de opbrengst van de ouderbijdrage worden activiteiten en materialen bekostigd die niet, of niet
volledig, uit het reguliere budget van de school kunnen worden betaald.
Wat wordt er met de ouderbijdrage betaald?
Met de ouderbijdrage worden activiteiten zoals het sinterklaasfeest (inclusief kado’s), het kerstfeest en
de Lea Dasbergdag betaald, net als het opknappen van het schoolplein, het inrichten van de
vitrinekasten, etc.. Dit jaar wordt ook de feestweek in juli, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de school, ermee gefinancierd. Voor dit jubilieumfeest is door de OV al vijf jaar gespaard, zodat nu
groots uitgepakt kan worden.
Kortom, met de ouderbijdrage worden allerlei leuke en belangrijke zaken bekostigd.
Hoe heb ik als ouder inspraak in de besteding van de ouderbijdrage?
Wat er met de inkomsten uit de ouderbijdrage gebeurt, wordt aan het begin van ieder schooljaar
vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de OV. Tijdens die vergadering wordt
besproken hoeveel geld er voor welke activiteit wordt begroot. Als de bij de ALV aanwezige
ouders/verzorgers het eens zijn met de plannen en de voorgestelde begroting, wordt de begroting
vastgesteld.
En ook tijdens de gewone OV-vergaderingen, ongeveer eens per zes weken, kunt u als
ouder/verzorger meepraten en meebeslissen. Als ouder/verzorger heeft u dus wel degelijk invloed op
de besteding van de ouderbijdrage.
Alsnog de ouderbijdrage betalen?
Als u de bijdrage nog niet heeft betaald en u kunt het geld missen, dan hopen we dat u alsnog wilt
betalen. Voor één kind gaat het om een bijdrage van € 25,-, voor twee kinderen betaalt u € 45,-, voor 3
kinderen is de bijdrage € 60,- , voor ieder daarop volgend kind wordt de bijdrage verhoogd met €15,-.
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL93 INGB 00028867 15, t.n.v.
OUDERVERENIGING LEA DASBERGSCHOOL.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen naar: ov@leadasbergschool.nl
En natuurlijk zien we u heel graag bij de volgende ALV of bij een OV-vergadering! De eerstkomende
OV-vergadering is op donderdag 18 juni, de ALV op woensdag 7 oktober.
Alvast vriendelijk bedankt,
Het bestuur van de oudervereniging.
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