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Nieuwsbrief
Lea 1

2 december 2014

Kalender
5 december
12 december
17 december
19 december
20 december t/m 4 januari 2015

Sintviering – Continurooster
Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur
Groep 5 t/m 8 tot 14.00 uur
Groep 1 t/m 4 vrij
Kerstviering
Alle groepen om 12.00 uur vrij
Kersvakantie

Situatie LEA1
Op dinsdag 18 november hebben de ouders van Lea1 te horen gekregen van Manon Ketz,
bestuurder van de Basis, dat Lea1 met ingang van het nieuwe schooljaar gaat sluiten. Deze
mededeling kwam toch wel hard aan. Ouders waren teleurgesteld maar toonden ook begrip. Er
werd heel specifiek waardering uitgesproken voor de inzet van de teamleden op Lea1. Enkele
ouders van Lea2 benadrukten dat de Lea Dasbergschool één school is en dat de huidige ouders
en leerlingen van Lea1 van harte welkom zijn op Lea2.
Op deze avond werd er ook gemeld dat met ingang van januari 2015 de kleutergroep 1/2 gaat
stoppen. De beide juffen van deze groep starten in januari op Lea2 een nieuw samengestelde
kleutergroep. Het merendeel van de ouders hebben al een keuze gemaakt waar hun kind naar toe
gaat. De nieuwe groep gaat de Kameleons heten, zo heette de groep op Lea1 ook. Binnenkort
kunnen de kinderen en ouders kennismaken met de ‘nieuwe’ juffen Pauline Grob en Deborah
Gibson.
Een dag eerder op maandag 17 november zijn de teamleden en de MR officieel op de hoogte
gebracht van het voorgenomen besluit om de locatie te sluiten. De MR heeft adviesrecht op het
voorgenomen besluit.
De komende periode zal benut worden om te bekijken naar welke school de huidige leerlingen van
groep 4 t/m groep 7 gaan (de huidige groep 8 leerlingen gaan immers van school). Speciale
aandacht verdient groep 7. Voor 1 april zal dit duidelijk moeten zijn, dan kan alles nog goed
voorbereid worden. Als blijkt dat veel leerlingen de overstap gaan maken naar Lea2 dan zal dit
gevolgen hebben voor de bezetting op Lea2. Het bestuur heeft aangegeven om hier adequaat mee
om te gaan. Dit kan bv betekenen dat er tijdelijk extra leslokalen nodig zijn. De kwaliteit van het
onderwijs is leidend.

Interne verhuizingen op Lea2
Door de komst van een nieuwe kleutergroep zal er een kleine verhuizing gaan plaats vinden. De
nieuwe kleutergroep De Kameleons zal starten in het huidige lokaal waar groep 3, de Tulpen, zit.
De Tulpen gaan naar beneden verhuizen. Deze groep komt in de huidige lerarenkamer. Deze
verhuizing zal plaats vinden op 12 december. Dit heeft tot gevolg dat de leerlingen van de Tulpen
in de laatste week voor de vakantie les hebben in het ‘nieuwe’ lokaal. Op maandag 15 december
zullen de spullen van de kleutergroep van Lea1 verhuizen naar het nieuwe kleuterlokaal op Lea2.
De leerlingen van De Kameleons hebben tot aan de kerstvakantie les op Lea1.

Kennismaking nieuwe kleutergroep en kleuterjuffen
Op 9 december gaan de leerlingen van de nieuwe kleutergroep De Kameleons kennismaken met
elkaar en met de nieuwe leerkrachten. Juf Pauline Grob en juf Deborah Gibson zijn dan op Lea2.
Ze zullen een uur met de kinderen werken, daarna kunnen de ouders in een informele setting
kennismaken met de “nieuwe” leerkrachten.
Voorlezen
Nederlanders zijn overtuigd van het belang van voorlezen, maar niet iedereen zet die positieve
houding om in gedrag. Uit een enquêteonderzoek in het kader van het Jaar van het Voorlezen
blijkt dat 51% van de Nederlanders wel eens voorleest aan kinderen of volwassenen. Zij vinden
voorlezen vrijwel unaniem ‘leuk’ (91%) en ‘nuttig’ (96%). Maar ook van de mensen die nooit
voorlezen, zo wijst het onderzoek uit, noemt nog altijd 41% voorlezen leuk en 75% voorlezen
nuttig.

Van de MR
Beste ouders en verzorgers,
Via deze weg wil ik graag ieder bedanken die een stem heeft uitgebracht tijdens de MR verkiezing.
In het bijzonder wil ik ieder, die voor mij een stem heeft uitgebracht, hartelijk danken voor het
vertrouwen. Ik neem met veel plezier zitting in de MR.
Ik nodig u graag uit om met vragen en zaken bij me te komen.
Hartelijke groet, Erik Grob
Onderzoek bewegen en cognitie
In het kader van de studie ‘Master Sport- en Beweeginnovatie’ start onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs Joris te Molder volgende week met een onderzoek op school. Hij gaat
onderzoeken wat het acute effect is van bewegen op het concentratievermogen.
In dit onderzoek zullen kinderen (uit groep 8) tijdens bewegen een cognitieve (denk) taak
uitvoeren. De kinderen zullen tijdens het bewegen een hartslagmeter om krijgen die de
hartfrequentie monitort.
Met deze resultaten is het in de toekomst wellicht mogelijk om kinderen in de klas meer te laten
bewegen.
Rond maart zijn de gegevens geanalyseerd en zal er een terugkoppeling volgen.

We wensen iedereen een bijzondere en gezellige decembermaand toe!!
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