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 Maandbrief 
 

 

 

 

 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag ontvangt u  de nieuwsbrief voor de maand februari 2022. 
Ten aanzien van de genoemde activiteiten geldt vanzelfsprekend dat het al dan 
niet doorgang kunnen gaan ervan afhangt van de ontwikkelingen en     
maatregelen rondom het Coronavirus.  
 

Met vriendelijke groet,   

Team C. van Leeuwenschool 

 

Eindtijd weer voor alle groepen gelijk 

Gezien alle versoepelingen die sinds deze week zijn ingegaan en de ruimte die er 
is vanuit het PO protocol, willen we de eindtijden van de school weer gelijk 
trekken voor alle groepen. Met ingang van a.s. maandag 31 januari hebben we 
geen gespreide eindtijden meer en zijn alle groepen weer om 14.00 uur uit.       
Om 14.00 uur komen alle kinderen naar buiten met hun leerkracht. Wij 
verzoeken u om zelf de onderlinge afstand goed te bewaken. 

 

Corona en lerarentekort op school 

De afgelopen weken is het helaas met enige regelmaat voorgekomen dat wij 
enkele groepen thuis hebben moeten laten werken doordat leerkrachten        
en/of  te veel leerlingen in de klas ziek waren. 

Invalleerkrachten zijn nagenoeg niet meer beschikbaar. Als er een inval-
leerkracht beschikbaar is, mag dat in de huidige tijd gerust bijzonder worden 
genoemd. Kinderen kunnen daardoor soms niet naar school. 

We willen benadrukken dat wij deze situatie als school erg vervelend en 
onwenselijk vinden maar door de huidige pandemie is dat wel de realiteit.   

Als team hebben we hier met elkaar over gesproken en besloten is dat      
wanneer deze situatie zich blijft voordoen, we willen proberen het             
ongemak een beetje te verdelen over meerdere groepen omdat wij het 
onwenselijk vinden om kinderen uit één groep meerdere keren achter              
elkaar te moeten vragen om thuis te blijven. Het kan de komende tijd dus 
voorkomen dat we een leerkracht uit bijv. de bovenbouw gaan inzetten             in 
in de onderbouw en de eigen groep van de betreffende leerkracht vragen om 
thuis te werken. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Februari 2022 
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Wij begrijpen dat het van u als ouder(s)/verzorger(s) ook het nodige vraagt, echter is                                                         
dit voor ons echt een kwestie van overmacht: we hopen dan ook  op uw begrip in deze                                 
uitzonderlijke  situatie.  

Positief zijn de versoepelingen die het kabinet deze  week bekend heeft   gemaakt voor het onderwijs. We hopen 
dat onze leerlingen en leerkrachten gezond blijven waardoor zo veel mogelijk leerlingen weer gewoon de hele      
week naar school kunnen.  

Respect en waardering voor onze ouders/verzorgers / we doen het 

samen! 

Welkom aan 

Mahir is onlangs bij ons op school gestart in groep 5. Elza en Suze verhuizen binnenkort naar Eerbeek en starten na  

de krokusvakantie in respectievelijk groep 3 en groep 1. Ook Chris en Ryan verhuizen naar Eerbeek en starten in 

groep 2. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en leerzame tijd toe op de C. van Leeuwenschool.  

 

Aanmelden van nieuwe leerlingen  

Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen we bij onze planningen rekening moeten 
houden. Aan u, als ouder van één of meerdere leerlingen op de C. van Leeuwen, vragen wij om uw kind(eren) tijdig 
in te schrijven. Heeft u een zoon of dochter die geboren is in 2018,  2019 of 2020  dan is het vriendelijke verzoek 
uw zoon/dochter nu alvast aan te melden. Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar. 

Studiedag en studiemiddag in februari  

Dinsdag 1 februari staat er voor het team een studiemiddag gepland. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 
Vrijdag 18 februari heeft het team een studiedag. In verband hiermee zijn alle leerlingen deze hele dag vrij. Zowel 
de studiemiddag als studiedag waren reeds aangekondigd in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar 
van ons heeft ontvangen.  

Rapport  

Op woensdag 23 februari ontvangen alle kinderen het 1e rapport van dit schooljaar .  

 

Adviesgesprekken groep 8 

De leerlingen van groep 8 zullen dit jaar de overstap maken van basisschool naar Voortgezet Onderwijs. De 

adviesgesprekken hiervoor staan binnenkort gepland. Via de leerkracht wordt u hierover nader geïnformeerd. 
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Schoolzuivel 

Zoals al eerder is gecommuniceerd, zijn wij als school naast het Schoolfruit, ook ingeloot voor het 

Schoolzuivelprogramma. Wij hebben bericht gekregen dat wij volgende week al de eerste levering zullen 

ontvangen, en vanaf dan ook de zuivel kunnen gaan uitschenken. 

Vanaf vrijdag 4 februari 2022 tot en met de laatste schoolweek voor de zomervakantie krijgen de kinderen gratis 

twee keer per week schoolmelk aangeboden!  

Met schoolmelk bieden we alle kinderen in de klas een gezonde keus door ze kennis te laten maken met zuivel, een 

gezond alternatief voor suikerhoudende drankjes, dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden 

door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit.  

In het kort houdt schoolmelk het volgende in: 

o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.  
o 20 weken, 2 dagen per week.  
o Zuivel beschikbaar voor elk kind. 
o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

 

Wat kunt u verwachten? 

Op vrijdag en maandag zal er op de C. van Leeuwenschool tijdens de lunchpauze schoolmelk worden aangeboden! 

De kinderen die gebruik willen maken van de aangeboden schoolzuivel, nemen op de betreffende dagen een 

schone beker mee van huis. Bij voorkeur is een beker met dop gewenst  (aangezien de beker vies weer mee 

terugkomt). Wij hopen dat veel kinderen hiervan gebruik zullen maken! 

Carnaval en voorjaarsvakantie 

Vrijdag  25  februari vieren we carnaval op school. Iedereen mag deze ochtend  verkleed op school komen. De 
kinderen hoeven deze dag geen tienuurtje mee te nemen, dit wordt door de oudercommissie verzorgd. 

Alaaf!!! Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.  

De voorjaarsvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 25 februari om 12.00 uur. De vakantie duurt tot en met    

4 maart. Op maandag 7 maart beginnen we weer.   

Kanjertraining in de maand februari 

In de maand februari staat het thema „luisteren en vertellen‟ centraal binnen de Kanjerlessen. In de onderbouw is 
dit voornamelijk gericht op het stellen van vragen aan elkaar, het tonen van belangstelling en elkaar nog beter 
leren kennen. In de bovenbouw leren de kinderen ook vragen te stellen en op een juiste manier te antwoorden 
(met meerdere woorden). Bij de vragen wordt er onderscheid gemaakt tussen open en gesloten vragen. Er worden 
gesprekstechnieken geoefend en kinderen leren sociale situaties in te schatten: Is dit een goed moment om iets te 
vragen of belangstelling te tonen? 
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Maandelijks beluurtje JEUGDGEZONDHEID 

Waarom is er een maandelijks beluurtje jeugdgezondheid? 

Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, mentale 

veerkracht, overgewicht, voeding, zindelijkheid of vaccineren van uw kind(eren). Eventueel kan ik uw vraag met 

de jeugdarts van school overleggen. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of bij problemen met horen, zien, groei, 

ontwikkeling en gedrag. 

Voor wie is het maandelijkse beluurtje jeugdgezondheid? 

• Ouders 

• Leerlingen 

• Leerkrachten 

Wanneer? 

Het maandelijkse beluurtje is iedere eerste maandag van de maand van 14.30 tot 15.30 uur. Mocht dit tijdstip 

u niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen, het liefst per mail. Ik bel u dan terug.  

 

Contactgegevens 

Natasha Rakhan, jeugdverpleegkundige 4-18 jaar 

 088 - 4433492 (direct)  

 088 - 4433000 (algemeen)   

 n.rakhan@ggdnog.nl  

 Website: www.ggdnog.nl     

Meer informatie over jeugdgezondheid?  
Wat is jeugdgezondheid?  
 

Opbrengst Jantje Beton Loterij 

De opbrengst van de Jantje Beton Loterij is bekend: de loterij heeft voor onze school een bedrag opgeleverd 

van 1413.-- Euro. Een heel mooi bedrag waarvoor we weer een mooie bestemming gaan vinden. Hartelijk dank 

aan iedereen die heeft bijgedragen. 

 

 

mailto:n.rakhan@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/
https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/item/jeugdgezondheidszorg/wat-is-jeugdgezondheidszorg
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Peuterspeelochtenden 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij willen u informeren over een aantal peuterochtenden die wij, KOO De Wigwam en de C. van 
Leeuwenschool, dit schooljaar samen zullen organiseren. Natuurlijk zijn deze ochtenden bedoeld voor broertjes 
en zusjes van onze huidige leerlingen, maar ook andere peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom. Wij willen 
hen hiervoor dan ook graag uitnodigen en vragen uw hulp hierbij. 

Wij willen u vragen om uw peuter op te geven middels het bijgevoegde aanmeldformulier. Voor (extra) 
aanmeldformulieren, kunt u ook terecht bij de leidsters van De Wigwam. Als u uw peuter wilt opgeven voor 
één of meer peuterochtenden, kunt u het aanmeldformulier invullen en afgeven op school of inleveren bij de 
leidsters van De Wigwam. 

Aanmelden kan ook door een mailtje te sturen naar de locatiemanager van De Wigwam: Mandy-koo-
dewigwam@hotmail.com 

Geef uw zoon/dochter wel tijdig op, want er is beperkte plek. 

Wanneer u gezinnen kent die ook geïnteresseerd zijn in de peuterochtenden, willen wij u vragen deze gezinnen 
op de hoogte te stellen. Alle peuters vanaf 2 jaar uit Eerbeek zijn welkom! Als bijlage treft u ook een flyer aan 
die u mag delen. 

Alvast bedankt voor uw hulp. 

Met vriendelijke groet, 

Team C. van Leeuwen en team K.O.O. De Wigwam 
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AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROCHTEND schooljaar 2021-2022 
 

GEGEVENS VAN HET KIND 

Achternaam  :  _____________________________________________________ 

Roepnaam  :  _____________________________________________________ 

Voorna(a)m(en) :  __________________________________ jongen/meisje* 

Geboortedatum  :  __________________________________ 

Nationaliteit  :  __________________________________ In Nederland sinds:___   

Adres   :  __________________________________ Postcode: ___________ 

Woonplaats  :  __________________________________ Telefoon: ___________   

Extra noodnummers :  ____________________________ nummer van: ______________ 

   :  ____________________________ nummer van: ______________ 

Huisarts  :  ____________________________ te: ______________________ 

Voor welke data wilt u uw kind opgeven: (graag aankruisen welke data wij uw kind kunnen verwachten) 

0 Vrijdag 11 maart 2022 
0 Vrijdag 13 mei 2022 
0 Vrijdag 17 juni 2022  
1       

Zijn er bijzonderheden m.b.t. voeding? Zo ja, welke? 

 

Zijn er bijzonderheden m.b.t. allergieën en/of medicijnen? Zo ja, welke? 

 

Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden bij de omgang met uw kind? 

 

Is uw kind reeds zindelijk? Ja/nee* 

Hoe gaat u om met de zindelijkheidstraining? 

 

Wilt u verder nog iets kwijt over uw kind en/of heeft u nog adviezen aan de 

leerkracht/leidster ten aanzien van de aanpak van uw kind? 

 

 

Naam ouder(s)/verzorger(s) : _____________________________________________________ 

 

Datum    : _____________________________________________________ 

Handtekening   : _____________________________________________________ 
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