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Nieuwsbrief
Lea 2

5 november 2014

Kalender
5 november
12 november
14 november
19 november
26 november

Kinderpostzegels zijn afgeleverd
10 minutengesprekken
Groep 1/2 vrij
Studiedag – alle groepen vrij
Scholenmarkt groep 8 – Lorentz College

Ouderbijeenkomst
Op dinsdag 18 november worden alle ouders van Lea1 en Lea2 uitgenodigd om te spreken over de
situatie op LEA1. Het bestuur zal deze avond aanwezig zijn om een (voorgenomen) besluit te melden
en dit toe te lichten. Verder verwijzen we naar de eerder verzonden brief rond deze situatie. Deze
brief op is (binnenkort) ook te vinden op de website van de school.
De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal plaats vinden op LEA1 aan de Pythagorasstraat

Verslag algemene ledenvergadering Oudervereniging
Op woensdag 1 oktober is de algemene ledenvergadering van de oudervereniging van de Lea
Dasbergschool gehouden.
De vergadering stond voor de laatste keer onder leiding van de voorzitter, Mieke Breedveld. Zij heeft
onder meer het jaarverslag van het afgelopen schooljaar toegelicht. Ook de penningmeester, Richard
Lagerwey, heeft voor de laatste keer op zijn beurt de aanwezige leden en belangstellenden inzicht in
de financiën van de vereniging over het schooljaar 2013-2014 gegeven. De leden van de
kascommissie, Herman Brinkhorst en Maarten Vriens, waren zeer tevreden over de door de
penningmeester gevoerde boekhouding.
Verder is tijdens de vergadering het budget voor het komende schooljaar 2014-2015 vastgesteld. Dit
maakt het mogelijk om het komende schooljaar weer een groot aantal leuke uitjes, evenementen en
activiteiten voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers te organiseren. Bovendien is besloten om
wederom de ouderbijdrage niet te verhogen.
Na een groot aantal jaren zijn tijdens de vergadering de voorzitter en de penningmeester afgetreden.
Door de aanwezige leden zijn Carlo Lo Manto en Radia El-Akili als nieuwe voorzitter c.q.
penningmeester benoemd.
Vanwege het goede gevoerde bestuur van de afgelopen jaren is het mogelijk om vanuit de
oudervereniging leuke, creatieve ideeën financieel te ondersteunen. Wilt u, als ouder/verzorger, een
activiteit of evenement organiseren, maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken? Neem contact
op met een van de bestuursleden van de oudervereniging. Wij zoeken dan samen naar een passende
oplossing om de activiteit of het evenement te laten slagen!

Namens het bestuur van de Oudervereniging van de Lea Dasbergschool
Carlo Lo Manto
Radia El-Akili
Vanuit de MR
Op 6 oktober 2014 kwam de MR bijeen. De bezetting en de verdeling van rollen en taken stond
centraal. Evenals de toekomst van de Lea 1 en het onderzoek naar de kwaliteit van de school. Verder
is besproken hoe de MR zich de komende tijd wil profileren. Voor meer informatie verwijst de MR u
naar de notulen die terug te vinden zijn op de website van de Lea Dasbergschool. De MR nodigt u uit
om eens een bijeenkomst bij te wonen of uw inbreng te hebben via de MR leden of de mailbox van de
MR: mr@leadasbergschool.nl.
Verkiezingen MR
De komende week houden we verkiezingen voor de MR. Vrijdag krijgt ieder oudste kind van het gezin
een brief mee naar huis met daarin een stembiljet. D.m.v. deze brief stellen twee verkiesbare ouders
zich voor en heeft u de mogelijkheid om van 10 t/m13 november uw stem uit te brengen!

Gedicht gemaakt door Léon van de Gladiolen. Onze dichter!

Studiedag
Op woensdag 19 november heeft de school een studiedag. Deze staat in het teken van begrijpend
lezen. De leerkrachten zullen zich verdiepen op dit onderwerp samen met een extern deskundige
Tjalling Brouwer. Die dag zijn de kinderen vrij.
E-mailadressen
Het kan zijn dat u misschien een nieuwsbrief of een brief niet heeft ontvangen. Dit komt doordat er
een e-mailadressen-bestand is gebruikt dat niet volledig was. We zijn dit aan het herstellen, excuses
hiervoor. Zodra dit hersteld is, zullen wij alsnog de nieuwsbrief en brief per mail versturen.
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Kerstwerkgroep
De eerste vergadering van de kerstwerkgroep zit er alweer op. Helaas waren er weinig ouders op
deze eerste bijeenkomst. We zijn dus nog op zoek naar ouders die ons graag mee zouden willen
helpen. Lijkt u dit leuk, dan kunt u zich aanmelden bij juf Erlinga. De volgende datum van de
kerstbijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 18 november 19:30 uur. U bent daarbij van harte
welkom.

Kerstknutsels
Op 8, 9 en 10 december gaan we weer druk aan het knutselen rondom het thema kerst. Ook hiervoor
zijn wij nog op zoek naar ouders. Dus bent u creatief en wilt u ons een handje helpen, dan zouden we
dat heel erg fijn vinden. Aanmelden kan bij juf Erlinga.

School versieren
Op zaterdag 6 december gaan we de school in kerstsfeer versieren. Vanaf 10:00 uur gaan we hard
aan de slag. Dit kunnen wij niet alleen en zitten te springen om enthousiaste ouders die ons dan
graag mee zouden willen helpen. Als u het leuk en gezellig lijkt, kunt u zich aanmelden bij juf Erlinga.

Overblijfbonnen
Dinsdag 2 december is er weer verkoop van overblijfbonnen. Die kunnen ook besteld worden. Ze zijn
dan af te halen bij Jaap op dinsdag, donderdag of vrijdag.

Gymtas
Anissa Hiffens uit groep 3 bij de juf Odette (Gladiolen) is haar gymtas kwijt.
Het gaat om een blauwpaarse tas met een plaatsje van 'Littlest Petshop' , in de tas zit een roze
trainingsbroek, met zwarte gymschoenen, badpakje en blauwe handdoek.
Heeft iemand deze tas toevallig gezien??

Halloween
De Planeten hebben vorige week over Halloween gewerkt. De afsluiting was toneel, dans en rap.
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Halloween is leuk!
Ik snijd een pompoen en lig in een deuk.
Het is fijn om met Halloween bij elkaar te zijn.
Je gaat langs vele deuren, dat doe je allemaal verkleed.
Je trekt een gekke bek en roept: ‘ Trick Or Treat “?!
’s Avonds ga je nooit met lege handen terug naar huis.
Je gaat met heel wat vrienden, al die deuren langs… wie is nu het bangst?
Het gaat om de gezelligheid en niet om al dat snoep… niet om al die troep.
Je wilt dat het gezellig is, je kletst met al je vrienden…
En ziet er griezelig uit.
Je hebt een masker op en trekt een gekke snuit.
Halloween is leuk.
Dan lig je met z’n allen in een deuk!
Halloween, Halloween, Halloween is leuk.

Dit is mijn rap
moet je zien
Het is bijna Haloween.
Tijd voor een feestje.
Ik word een eng beestje.
Misschien een grote draak .
Die zie je niet zo vaak
Voor snoep gaan we langs de deuren
Terwijl zij het afkeuren .
Blijf nu maar staan
Voor snoep kom ik eraan
Heb je geen snoep
Dan poep ik op je stoep.
Dit is Haloween
Moet je ons nog zien?
Van Kayla en Selina

Tafels 1 t/m 10
Monischa uit groep 6 kent de tafels 1 t/m 10 zo goed, dat zij tijdens de tempotoets tijd heeft om een
stripje te lezen!

4

