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Kalender
Woensdag 24 september
Maandag 29 september
Woensdag 1 oktober
Woensdag 1 oktober
Vrijdag 10 oktober

Nieuwsbrief
Lea 1

24 september 2014

Kinderpostzegels
Overblijfbonnen Lea 1
Start Kinderboekenweek
Jaarvergadering Oudervereniging
Groepen 1-4 vrij

Feest bij de Kameleons
Vanaf maandag 29 september werken wij bij de Kameleons over het thema 'Feest'. Dit is tevens het
thema van de Kinderboekenweek, die op woensdag 1 oktober van start gaat.
De Kameleons mogen feestelijke attributen meenemen en hun favoriete boek. In de boekenkring
mogen zij over hun boek vertellen. Het zou leuk zijn als u dit thuis met uw kind voorbereidt.
Presentatie onderzoeksrapport BMC
Afgelopen dinsdag heeft het bureau BMC het onderzoeksrapport over de school aan het team
gepresenteerd. Voor de zomervakantie zijn er klassenbezoeken gedaan en documenten bekeken.
In een uitvoerig rapport geeft BMC aan op welke punten de school kan verbeteren om goed
onderwijs te geven. Deze punten worden opgepakt door school en aan de hand van een plan van
aanpak dit jaar uitgezet.
Algemene ledenvergadering Oudervereniging en Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 1 oktober is het weer zo ver, dan is er de Algemene Leden Vergadering van de Ouder
Vereniging en de Medenzeggenschap Raad.
Wilt u ook graag weten wat er met de door u betaalde ouderbijdrage gebeurt? Aan welke leuke
bestemmingen het wordt uitgegeven? Hoe uw geld wordt gebruikt voor activiteiten rondom uw kind?
En hierin uiteraard ook inspraak hebben?
Kom dan woensdag 1 oktober naar de Algemene Ledenvergadering van De Lea Dasbergschool.
Het begint om 19.30 uur en vindt plaats op Lea 2.
Wilt u weten wat er besproken gaat worden? De agenda van die avond is als bijlage bij deze
weekbrief gevoegd.
Hopelijk tot dan!
Namens de oudervereniging,
Mieke Breedveld

Jeugdbibliobus
De jeugdbibliobus staat elke donderdagmiddag van 14.45 tot 16.00 uur bij Lea 2.
English for Kids starts October 1st
In oktober begint weer een nieuwe thema voor de kinderen van English for Kids. Met native speaker
Ronnie Stafford leren de kinderen spelenderwijs nieuwe Engelse woordjes. "Our English lessons are
lots of fun" met o.a. leuke liedjes, English BINGO en de “English for Kids activity sheet”. De kinderen
leren ook in zinnetjes te spreken met een echte Engelse uitspraak. Tijdens de les oefenen de
kinderen veel met de “th” en andere moeilijke medeklinkers in de Engelse taal.
Het blok van 11 lessen op de Lea 2 kost € 143 incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 4*, 5 en 6 -- woensdag: 1 okt t/m 17 dec -- tijd: 12.30 -13.30 uur
(*geschikt voor een groep 4 kind die al een beetje Engels spreekt)
1L -- groep 3 en 4 -- woensdag: 1 okt t/m 17 dec -- tijd: 13.30 -14.30 uur
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl
(vermeld -- naam, leeftijd, groep en cursus 1L of 2L)
Kom jij ook sporten na schooltijd bij de RSVV?
Dat kan! Vanaf maandag 29 september starten we! Voor de tijden en locaties kun je de flyer
bekijken, die vandaag wordt uitgedeeld! We gaan allerlei sporten doen, zoals taekwondo,
balsporten, racketspelen, dans, zumba, fitness en nog veeeeeeel meer!
Je kunt in de week van 29 september en de week van 6 oktober TWEE KEER GRATIS MEEDOEN!
De naschoolse sporten van de RSVV gaan van start in Rijkerswoerd op maandag 29 september bij
ESA op De Pas 44 van 15.30 tot 17.00 uur en op dinsdag 30 september (t/m vrijdag) naast de Lea
Dasbergschool op de Pythagorasstraat 5, ook van 15.30 tot 17.00 uur. Behalve woensdag, dan is
het van 13.00 tot 14.30uur.
Meer info dus op de flyer!
Graag tot ziens bij de naschoolse sporten!
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