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Kalender
Donderdag 16 oktober
Vrijdag 17 oktober
Maandag 20 t/m vrijdag 24 oktober
Week van 27 oktober
Dinsdag 4 november

Inloopavond van 18.30-19.30 uur
Groepen 5 t/m 8 continurooster
Herfstvakantie
Luizencontrole
Overblijfbonnen Lea 2

Opening Kinderboekenweek 2014 ‘Feest’!!
Op woensdag 1 oktober begon de Kinderboekenweek
van dit jaar met als thema: Feest!
Wij hebben de Kinderboekenweek samen feestelijk
geopend met het boek ‘Nog 100 nachtjes slapen’ van
Milja Praagman.
Emma uit groep 5, de Boterbloemen, las het boek voor
en ondertussen werd het uitgespeeld door
verschillende leerkrachten.
De opening werd afgesloten met het lied ‘Feest’ van
Kinderen voor Kinderen.
Inloopavond
Op donderdag 16 oktober van 18.30-19.30 uur nodigen wij u samen met u kind(eren) uit voor de
inloopavond. Op deze avond kunnen de kinderen aan hun ouders hun werkboeken, schriften en hun
klas laten zien. De kinderen vinden dit heel leuk om te doen, dus het zou erg leuk zijn als u deze
avond samen met u kind(eren) kunt komen.
De Koala’s
Na de herfstvakantie komt juf Yvanka niet meer terug op school. Zij gaat met zwangerschapsverlof.
De school bedankt haar voor haar enorme inzet. Juf Bianca zal de komende tijd nog herstellen.
Daarom zal zij de komende tijd vervangen worden door juf Tanja. Zij kent de werkwijze en heeft er
veel zin in.
Inspectiebezoek
Afgelopen maandag en dinsdag is de Inspectie op bezoek geweest op LEA1. Helaas zijn de
afgelopen jaren in groep 8 de eindresultaten onder niveau geweest, waardoor de school als zwak
bestempeld wordt. Wel tonen de tussenresultaten aan dat de school vooruit gaat. Daar is de Inspectie

tevreden over. Verder zijn er nog een aantal punten waar de school aan moet werken. Deze zijn
bekend en daar werken we volop aan. Waarschijnlijk komt de inspectie in het voorjaar naar LEA2.

Administratie
Miranda Kooiman, onze administratieve hulp gaat ons verlaten. Helaas kunnen/mogen we niet meer
gebruik maken van haar diensten. Wel heeft zij de school goed geholpen bij de administratieve
werkzaamheden. Vandaag heeft het team afscheid van haar genomen. Na de herfstvakantie start
Priscilla Vieane, zij zal gaan werken op dinsdag en vrijdag.
Gladiolen
De Gladiolen hebben in de kinderboekenweek een echte dichter ontdekt. Leon schudde in een pauze
ineens wel 8 gedichten uit zijn mouw. Als je ze wilt lezen kom naar de Gladiolen-groep.
De Gladiolen doen dit jaar met twee schilderijen mee aan het Sprookjesfestival. Hun werkstukken zijn
in etalages in de binnenstad te bewonderen. In het Sprookjesfestivalboekje staat het op bladzijde 23.
Je kunt meedoen met die puzzeltocht en dan kan je ook mooie prijzen winnen. Veel plezier.
De Kinderboekenweek was een echt feest. Veel ouders hebben in de klassen voorgelezen. Kinderen
hebben nog meer dan in andere weken gelezen. En er zijn ook gedichten gemaakt. Ook kwam er een
echte boekenschrijfster en een illustratrice naar school: Dorien van den Tol en Natalie Boekhorst. Zij
waren ook op school om hun nieuwe boek te signeren. De Kinderboekenweek is voorbij, maar blijf
wel lezen. Veel leesplezier in de herfstvakantie.
De Kikkers in Sonsbeek
De Kikkers zijn maandag 6 oktober naar het Sonsbeekpark geweest voor de les ‘Water in het park’.
De kinderen ontdekten dat water stroomt, geluid maakt en een bepaalde temperatuur heeft, en ze
leerden dat er veel dieren en planten op, in en aan het water leven.
Na de les hebben we nog even geluncht en gespeeld in het park.
Het was een heerlijke dag, dank aan alle ouders die ons geholpen hebben!
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Sintwerkgroep
Op 28 oktober is de eerste Sintwerkgroepvergadering op Lea 2 van 19.00 tot 20.00 uur. Graag zien
we dan alle werkgroepleden. Tot dan.

Dit hebben de Planeten gedaan tijdens de Kinderboekenweek
Hallo allemaal,
We hebben allemaal leuke dingen voor de Kinderboekenweek gedaan, zoals buiten in de wijk
plaatsen gezocht om te lezen, leuke knutsels gemaakt, zoals citatentaarten. Daar moesten we
zinnetjes uit een boek opschrijven. En we gingen een vlag maken en gingen we een interview maken
over schrijvers of schrijfsters of illustrators of illustratoren.
We zijn ook een leesmarathon begonnen en we zitten al op de tweeduizend bladzijden.
Gemaakt door Monisha en Danique

Halfeest-rooster 2014-2015
Wanneer
12 november
26 november
4 maart
18 maart
1 april
15 april
3 juni

Wie
Tulpen
madelieven
Gladiolen
Kikkers
Raketten
Planeten
Koala’s

Wie
Astronauten
Margrieten
Satellieten
Regenboog
Boterbloemen
Kangoeroes
Klavers + nieuwe
kleutergroep (Krokodillen)
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