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Met ingang van het nieuwe jaar én met oog op de toekomst is er nu één
nieuwsbrief voor beide locaties.
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Ontwikkelingen Lea 1
Lea 1 en 2
De sluiting van de Lea 1 locatie komt steeds dichterbij. In de afgelopen maand is er een ouderavond
voor groep 7 gehouden. De ouders die die avond aanwezig waren stemmen in om hun kinderen in
het nieuwe schooljaar naar groep 8 van Lea 2 te laten gaan. De andere ouders van groep 4, 5, 6 en 7
hebben een brief ontvangen waarin aan hen gevraagd is om hun keuze voor het schooljaar
2015/2016 duidelijk te maken. Vóór 13 februari wil de school weten of deze leerlingen op Lea 2
blijven of dat zij toch voor een andere school kiezen. Hiervoor vullen de ouders een keuzeformulier in.
Dan kan er na de voorjaarsvakantie de balans opgemaakt worden. Dit alles heeft invloed op het
aantal groepen en ook de ruimte. We komen hier weer op terug.
10 minuten gesprekken
Lea 2
Vanaf komende maandag hangen de inschrijflijsten voor de 10-minutengesprekken weer aan de
grijze muur. Deze zullen er tot en met woensdag hangen. Hier kunt u inschrijven.

Gladiolen
Lea 2
Het is Timme gelukt om in zeer korte tijd zijn leestempo te verbeteren! ZOOOOOOOOOOOO knap!
De gladiolen werken al twee weken over Vincent van Gogh. Ze hebben net als Vincent hun schoenen
of laarzen nagetekend. Ook hebben ze aardappelmannetjes en vrouwtjes gemaakt van papier maché.
Nu zijn ze bezig met "de aardappeleters'". Op donderdag hebben we met z'n allen aardappels
gegeten uit een grote schaal. (Nou ja, aardappels het waren frietjes, maar toch.) U/jullie kunt/kunnen
de kunstwerken van de Gladiolen nog in de Gladiolenklas gaan bekijken en.... met een beetje geluk
kan je "het oor" ook zien.
Groep 8 bezoek VO
Lea 1 en 2
Op maandag 26 januari zijn de Regenboog van meester Paul, de Flitsen van meester Niels en de
Astronauten van juf Judith en juf Marlies naar het Lorentz Lyceum geweest. We vertrokken om half 9
met de fiets. Het Lorentz lyceum is vlakbij, op de Groningensingel, dus we waren er binnen 10
minuten. Daar was het erg druk. Er waren een heleboel scholen die minilessen kwamen volgen. We
werden rondgeleid door oud-leerlingen, de Astronauten door Elke Versteeg. We hebben vier vakken
gehad: aardrijkskunde, Engels, wiskunde en Duits. Om kwart voor twaalf stapten we weer op de fiets
terug naar school. Het was leuk om eens te zien hoe een school voor VMBO-T, HAVO en VWO
werkt. Sommige kinderen willen er graag naar toe, anderen vinden het veel te groot en zijn bang dat
ze gaan verdwalen. Kortom, een leuke en leerzame dag.

Overblijfkrachten
Lea 2
Om de overblijf goed te organiseren is het van belang dat er voldoende overblijfkrachten zijn. Soms
komt het voor dat door ziekte of onverwachtse afwezigheid er te weinig mensen voor de groep staan.
Dit komt de rust en het overzicht niet ten goede. En het is ook vervelend voor de krachten die er wel
zijn, er komt meer op hun schouders terecht. Soms schiet een van de leerkrachten even te hulp, maar
dit is eigenlijk niet de bedoeling. Daarom de vraag of er ouders zijn die gebeld kunnen worden om in
te springen als dat nodig is. Ook zijn er zo nu en dan nieuwe overblijfkrachten nodig.
Heeft u belangstelling om “inspring” kracht te zijn of wilt u overblijfkracht worden?
Neem contact op met Sylvia of Bianca. Mailadres: b.verwoert74@gmail.com
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Kikkers
Lea 2
De Kikkers houden erg van tekenen en knutselen. We hebben een heleboel kunstenaars in de klas,
waaronder Minque. Zij tekende dit hangende aapje helemaal zonder hulp!! Knap hoor!!

Vrijwillige ouderbijdrage

Lea 1 en 2
In december heeft uw kind een brief meegekregen van de oudervereniging (OV) over de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten die bijdragen aan een fijne sfeer op
school, zoals de cultuurweken, Sinterklaas en de Lea Dasbergdag. Deze activiteiten kunnen niet
worden betaald uit het schoolbudget. Uw bijdrage is daarom onmisbaar!
Inmiddels heeft ongeveer een kwart van de ouders de bijdrage betaald. Nog lang niet voldoende om
alle leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Als u nog niet heeft betaald, dan hopen wij
binnenkort uw bijdrage te mogen ontvangen.
Als u vragen heeft over de ouderbijdrage of als u gespreid wilt betalen, neemt u dan contact op met
de penningmeester van de OV. Dat kunt u doen door een berichtje te sturen naar:
ov@leadasbergschool.nl.
Lea 2 gaat het schoolplein ‘pimpen’
Lea 2
Vindt u ook dat het schoolplein van Lea 2 best een oppepper kan gebruiken? De oudervereniging
(OV) vindt van wel! Een schoolplein dat leerlingen stimuleert om (samen) te spelen en (veel) te
bewegen, met meer groen en schaduw; de OV ziet het wel voor zich. We zijn er met Johan Bosma
over gaan praten, met positief resultaat.
Op dit moment werkt de OV met Johan aan de aanzet voor een plan van aanpak dat gebruikt gaat
worden om met leerlingen, leerkrachten en ouders samen tot een schoolpleinontwerp te komen. De
leerlingen krijgen daarbij een hoofdrol: zij zijn de echte (speel)specialisten! - zij weten het beste wat
het plein aantrekkelijk maakt om er te spelen en te bewegen. En de leerlingen van Lea 2 doen het
niet alleen, maar samen met de leerlingen van Lea 1 - volgend schooljaar is Lea 2 immers ook hún
school.
Leerkrachten en ouders zijn nodig om het proces te begeleiden en om uiteindelijk wellicht ook de
handen uit de mouwen te steken op het plein.
Vindt u het een goed idee en voelt u ervoor om mee te denken/helpen? Laat het de OV dan even
weten. U kunt een e-mail sturen naar: ov@leadasbergschool.nl.
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11-jes van de Planeten
Lea 2
Vos
Tijger
Is slieuw
Is sterk
Zoekt naar eten
Kan snel lopen
Is een goede jager Heeft een lekkere prooi
Doei
Eet smakelijk
Florabella
Thijmen

Egel
Cool dier
Slaap lekker egel
Slaapt in de winter
Cool
Selina

Hond
Snel dier
Goed in ruiken
Heel leuk en lief

Hert
Lief dier
Heel er nuttig
Dikke vacht lekker
Weltrusten
Senna B

Slak
Lekker hol
Mooi en lief
Lekker in een hol
Slakken
Dinand

Vleermuis
Vliegt ’s nachts
Naar een bunker
Om te slapen overdag
Weltrusten!
Lente

IJsbeer
Heel wit
Jaagt op vis
Woont op de noordpool
Einde
Sam

Danique

De eekhoorn versaamelt notjes
En soms nog wel broodjes
Hij zoekt een lekker plekje op
En daar hankt hij niet om de kop
Waar hij naar toe gaat
Naar een goede wintervooraad
Kayla

Gevonden voorwerpen
Lea 2
Aankomende maandag t/m donderdag liggen de gevonden
voorwerpen weer op de tribune. Mocht u iets missen/uw kind iets
zijn kwijt geraakt, dan kunt u hier kijken.
Lessen op niveau
Lea 1 en 2
Soms krijgen wij van ouders terug dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft of juist meer aan kan.
Met onderstaande informatie over onze nieuwe methoden hopen wij wat meer duidelijkheid te geven
over hoe wij deze ondersteuning of uitdaging kunnen bieden.
De afgelopen jaren hebben we voor de vakgebieden Taal en Rekenen nieuwe methoden
aangeschaft. Met het hele team zijn we druk bezig om deze te implementeren, een mooi woord voor
planmatig invoeren.
De Wereld in Getallen 4 en Taal Actief 4 voor taalverkenning, (opstel) schrijven, spreken en luisteren,
woordenschat en spelling zijn moderne methodes waarin al veel gedifferentieerd wordt. De didactiek,
hoe leer je het de kinderen, is volgens de nieuwste inzichten.
Iedere les begint met een stukje instructie en inoefenen voor de hele groep waarna de leerkracht de
leerlingen verschillende opdrachten kan laten maken; basisstof en/of verrijkingsstof. Voor de kinderen
die het allemaal nog (een beetje) moeilijk vinden is er extra instructie waarna ook deze kinderen met
de basisstof aan de gang gaan. Beide methoden hebben ook een plus(werk)boek voor kinderen die
nog meer uitdaging aankunnen.
Betaling schoolreis
Lea 1 en 2
In juni gaan onze groepen 1 tot en met 7 weer op schoolreis ! Wij zijn er wederom in geslaagd onze
schoolreisbijdragen niet te verhogen. De prijs blijft net als voorgaande jaren 25 euro. U kunt op twee
manieren betalen. U kunt 25 euro overmaken naar rekeningnr. (IBAN) NL16 INGB0000558646 t.n.v
Evenementen Lea Dasbergschool en vergeet dan niet naam en groep van uw kind te vermelden.
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U kunt ook contant betalen bij de leerkracht van uw kind. Als uw kind in het bezit is van een Gelrepas
kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. U wordt op een later tijdstip uitvoerig geinformeerd
over de schoolreizen. Mogen wij op een snelle betaling rekenen ?
Schoolvoetbaltoernooi 2015
Lea 1 en 2
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het schoolvoetbaltoernooi weer van start gegaan. Ook de
speeldata zijn bekend en zien er als volgt uit.
Afdelingen groepen 7 en 8
Voorrondes
25 maart
2e Voorrondes
1 april
1e Reservedag
8 april
Finale
15 april
Afdelingen groepen 3 t/m 6
Speeldag
20 mei
Reservedag
27 mei
Inschrijven vóór 9 februari!

Kindercoaching Dorette

Lea 1 en 2
Heeft uw kind moeite met het leggen van contacten en het onderhouden ervan? Is uw kind
faalangstig of niet weerbaar genoeg? Kan uw kind niet goed omgaan met heftige emoties?
Kindercoach Dorette kan u en uw kind hierbij ondersteunen. Vanuit het doen werken aan denken en
voelen. Door spel-, toneel-, stoei- en gespreksvormen gaat Dorette met uw kind aan de slag. Een
laagdrempelige training die aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Op vrijdag 6
februari (bovenbouw) en maandag 9 februari (middenbouw) is er een informatiebijeenkomst voor een
nieuwe cursus (10 weken, 90 euro). Voor meer informatie kunt u mailen met
kindercoachingdorette@live.nl of bellen met 06-50748926.

5

Nog even dit
Lea 1 en 2

Beste ouders/verzorgers,
Via deze brief wil ik graag een oproep doen.
Ik werk al een aantal jaren voor de Kledingbank in Arnhem. Voor de mensen die nog nooit van ons gehoord
hebben, zal ik een korte omschrijving geven:
Stichting Kledingbank Arnhem geeft herbruikbare en/of tweedehands kleding aan mensen/kinderen die het hard
nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Deze mensen kunnen bij ons terecht mits zij een
verwijzing van een hulpverleningsinstantie hebben. Op deze manier wil de Kledingbank een steentje bijdragen
aan armoedebestrijding in Arnhem en omgeving. Wij zijn een particulier initiatief en alles wordt mogelijk gemaakt
door sponsors en vrijwilligers!!!
Zo hebben wij dit jaar al meer dan 2600 klanten geholpen, waarvan bijna de helft kinderen/pubers zijn!!!!
Mijn hoofdtaak binnen de Stichting is het sorteren, beheren en uitgeven van kinderkleding. Elk jaar neemt het
aantal klanten aanzienlijk toe en we verwachten ook voor komend jaar een verhoging van de aanvragen. Om aan
deze aanvragen te kunnen voldoen, hebben wij veel kleding nodig.
Wij hebben helaas een structureel tekort aan kinderkleding, vooral in de maten 116 t/m 158. (Babykleding
krijgen we voldoende binnen.) Op dit moment kunnen wij niks meer meegeven omdat de schappen leeg zijn. Dat
vinden wij erg vervelend, vooral omdat het om kinderen gaat.
Mijn vraag aan jullie is daarom;
Mocht iemand nog kinderkleding hebben in deze specifieke maten, die niet meer past maar nog wel de moeite
waard is; wij willen het graag hebben! Wij maken er heel veel kinderen blij mee!!!! Misschien overbodig maar
niet onbelangrijk: graag kleding zonder gaten/scheuren en gewassen inleveren.
In overleg met school is besloten, dat de te doneren kleding op Activiteitencentrum Rijkerswoerd van Siza aan de
Gerbrandysingel 45 kan worden afgegeven.
Als u de kleding voor donderdag 15 februari afgeeft, zorgen zij dat de kleding bij de Kledingbank komt! U mag
het natuurlijk ook zelf komen brengen. Voor ons adres/inleverpunten kunt u onze site raadplegen:
www.kledingbankarnhem-eo.nl
Alvast hartelijk dank, namens mij en alle collega’s van de Kledingbank, maar vooral namens de kinderen die we
blij maken met dit initiatief!!!
Vriendelijke groet:
Anita van Beek
Activiteitencentrum Rijkerswoerd
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-16.30
Vrijdag 9.00-13.00 uur.
Tel.026 3200606
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