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Nieuwe bewoners en container
Lea 1
Afgelopen dinsdag is in de gemeenteraad het besluit genomen dat met ingang van het nieuwe
schooljaar er 2 andere scholen in het schoolgebouw aan de Pythagorasstraat gaan komen. Het betreft
de Cosmicusschool en De Rank. Het is nog vers nieuws. We zijn met de partijen aan het onderzoeken
wat dit betekent voor onze school. Er was al een plan gemaakt om de school ‘leeg’ op te leveren. Nu is
dat naar alle waarschijnlijkheid niet nodig. Wel zal er volgende week een vuilniscontainer op of bij het
plein komen te staan om alvast overtollige materialen die de school de afgelopen jaren heeft verzameld
af te voeren. Meester Rob en onze conciërge Jaap coördineren dit. Vragen kunt u in eerste instantie
ook aan hen stellen. Als we meer weten over de situatie zullen we u hierover informeren.
Nieuwe groepsverdeling
Lea 1 en Lea2
We hadden in de vorige nieuwsbrief aangegeven dat we de nieuwe groepsindeling deze week naar
ouders toe willen communiceren. Het is de bedoeling om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het is ons
niet gelukt om dit helemaal rond te krijgen. Excuus daarvoor. We zullen dit nu volgende week per mail
bekend maken. U krijgt dan bericht over uw kind maar ook over de verdeling van de andere klassen.
Halfeest
Lea 2
Komende woensdag 3 juni is er halfeest van de groepen Koala’s, Kameleons en Klavers. Uiteraard zijn
de ouders van harte welkom om te komen kijken! Het halfeest begint om 08.30 uur.

Schoolvoetbal
Lea 1 en 2
Het schoolvoetbal voor groep 3 t/m 6 is een groot succes geweest. Het weer zat mee, het was droog
met een zonnetje. Verschillende teams zijn in de prijzen gevallen, waarbij 1 team zowel de 1e prijs als
de fairplay-prijs heeft gewonnen! Wij zijn erg trots op alle leerlingen die er samen met de ouders voor
gezorgd hebben dat de sfeer goed was en wij allemaal een gezellige dag hebben gehad.
We willen alle ouders die zich hadden aangemeld om te coachen heel hartelijk bedanken!

Sportdag Papendal groepen 8
Lea 1
Dinsdag 19 mei was er weer de jaarlijkse groep 8 sportdag op Papendal. Tijdens dit evenement,
maken de kinderen kennis met verschillende sporten zoals paardrijden, BMX-en, boogschieten en nog
veel meer. Ondanks de files waren we op tijd voor de opening. Tijdens de opening brachten Clarissa
en Celine de onze vlag op het podium. Wij waren het land Cuba. Het weer was winderig, maar zo nu
en dan brak het zonnetje door en was het heerlijk sportweer.
In de eerste ronde, waren er helaas geen prijzen voor ons bij, maar in de tweede ronde won Anouk bij
het flagfootball en Clarissa bij het korfballen beide een bronzen medaille.
Toen de grote pauze aanbrak begon het te regen en hield het niet meer op. Onweer was op komst en
daarom werd de rest van de middag afgelast. Gelukkig stonden er genoeg ouders direct klaar om de
kinderen op te halen en hen snel mee te nemen naar huis, waar zij weer droge warme kleding aan
konden trekken. Alle ouders, opa’s en collega’s enorm bedankt voor het halen en brengen.
Groep 8 Flitsen
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Lea 2
Dinsdag 19 mei was er voor alle groepen 8 uit Arnhem een sportdag georganiseerd op Papendal. We
konden kennismaken met tal van sporten, zoals mountainbiken, golfen, frisbee, honkbal, schermen,
handboogschieten, BMX-en, taekwondo en nog veel meer. Het was heel gezellig en leerzaam. Helaas
begon het tijdens de derde workshop enorm te hozen en is de sportdag letterlijk in het water gevallen.
Dat was wel jammer. Al met al en leuke ochtend gesport!
Groepen 8 Regenboog en Astronauten

3

Kamp groep 8
Lea 2
Een eerste indruk van het schoolkamp van groepen 8 de Astronauten en de Regenboog.

Lea Dasbergdag
Lea 1 en 2
Op 8 juli zal de jaarlijkse Lea Dasbergdag gehouden worden. Dit betreft een spelletjesdag. De
leerlingen van groep 1 t/m 3 zullen deze dag op Lea 2 zijn, de leerlingen van groep 4 t/m 8 op de
sportvelden van ESA. Momenteel is de werkgroep nog druk met de planning en voorbereidingen. Voor
de dag zelf zijn we nog op zoek naar hulpouders. Vindt u het leuk om ons te komen helpen en een spel
te begeleiden, meldt u dan aan! Dit kan bij juf Mirl via m.mutter@leadasbergschool.nl.
Verkeersexamen
Lea 2
Het Theoretisch Verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 de
Raketten en de Satellieten is op woensdag 17 juni. De komende
weken zal er met de kinderen aandacht besteed worden aan
verschillende situaties in het verkeer. Wellicht kunt u ook met uw kind
de komende tijd wat extra aandacht besteden aan de regels in het
verkeer.
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Vernieuwen schoolplein
Lea 1 en Lea 2
Op woensdagavond 20 mei was er op Lea 2 een informatiebijeenkomst voor ouders over de
voorgenomen vernieuwing van het schoolplein - in eerdere nieuwsbrieven heeft u er al meer over
kunnen lezen. Namens de voorbereidingswerkgroep presenteerden Joris te Molder
(bewegingsonderwijs) en Karin Wolffenbuttel (oudervereniging) een plan van aanpak; ouders konden
hun mening geven en meedenken over dit plan en zich aanmelden om te helpen bij de uitvoering.
In het kort wat over het plan: Het is de bedoeling om volgend schooljaar van start te gaan. De opzet is
om samen met de leerlingen het schoolplein te vernieuwen - zij hebben de ‘hoofdrol’. De leerlingen van
groep 6 of 7 gaan uitzoeken wat hun medeleerlingen van het huidige schoolplein vinden en hoe het
volgens hen leuker kan op het plein. De ideeën die de kinderen op die manier gezamenlijk genereren,
zijn belangrijke input voor het uiteindelijke schoolpleinontwerp.
Inmiddels zijn er voor de uitvoering verschillende werkgroepen in wording. Er zijn twee professionele
ontwerpers - ouders van leerlingen - die het ontwerp maken. Er zijn ouders die zich willen inzetten om
extra fondsen te werven voor het plein. Een aantal ouders en docenten houdt zich bezig met de
algemene organisatie- en coördinatie van het initiatief. Maar er is veel te doen, en ouders die bij de
uitvoering willen meedenken en meedoen zijn heel erg welkom!
De bijeenkomst trok – helaas - weinig ouders, en ook de respons op de schoolpleinenquête, was niet
zo groot - minder dan 10 procent van de ouders retourneerde het formulier. Is bij u de enquête wat op
achtergrond geraakt en wilt u toch graag uw mening geven, dan kunt u het formulier alsnog invullen en
graag voor vrijdag 19 juni inleveren bij de leerkracht van (een van) uw kind(eren) of retourneren naar
schoolplein@leadasbergschool.nl. En als u graag mee-organiseert aan een fijner schoolplein, stuurt u
dan een berichtje naar dit e-mailadres of laat het even weten aan de docent van uw kind, Joris te
Molder, Johan Bosma of Karin Wolffenbuttel.
Wijkdag Rijkerswoerd
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Wijkvereniging Rijkerswoerd organiseert i.s.m. ESA en Jeugdland op 13 juni een gezellige dag voor
bewoners van Rijkerswoerd. Diverse wijkpartijen presenteren zich actief, waardoor bewoners zich
bewust worden van de mogelijkheden in de buurt. Daarnaast vinden er spectaculaire activiteiten plaats
om de wijkdag nog aantrekkelijker te maken. De dag begint om 11.00 uur. De activiteiten stoppen om
17.00 uur, maar aansluitend is er nog een avondprogramma met ’s avonds om 20.00 uur nog de band
Triple. De entree is gratis.
Braderie/kleedjesmarkt
Er is een braderie en kleedjesmarkt waar nieuwe spullen maar ook 2e hands spullen worden verkocht.
Het gezellige terras, waar je kunt eten en drinken, geeft een leuk uitzicht op alle activiteiten. Wil je
jezelf presenteren of iets verkopen? Dan kun je een kraam huren voor € 20,00. Je moet je hiervoor
aanmelden en dat kan tot 7 juni. Je mag je 2e handsspullen ook verkopen op een kleedje. Dit kost niets
maar je moet je wel aanmelden via wijkdagrijkerswoerd@gmail.com. Daarna volgt meer info.
Open podium
Er is de hele dag muziek en op het podium kun je je kunsten vertonen. Er treden die dag ook een
aantal artiesten op. Heb jij een talent dat je wilt laten zien? Laat het ons even weten.
Activiteiten
Er vinden vele activiteiten plaats voor jongen en oud zoals; een klimtoren, handboogschieten,
linedance, wipe out stormbaan, tennis, springkussen, schermen, voetbal en nog veel meer.
Er is een zessentoernooi voor de leeftijd 17+. Wil je meedoen met een team, geef je dan z.s.m. op via
wijkdagrijkerswoerd@gmail.com. Dit kan tot uiterlijk 7 juni.
Meer info:
Heb je vragen, wil je meer info of wil je je opgeven voor een bepaald onderdeel? Mail dan even naar
wijkdagrijkerswoerd@gmail.com.
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