December 2021

Maandbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
December is een donkere maand, maar er zijn feestdagen die gezelligheid en licht
brengen. Volgende week hopen wij de Sint met zijn Pieten op school te mogen
begroeten en daarna wordt de hele school in kerstsfeer gebracht. Maar tussen
de feesten door wordt er ook gewoon gewerkt en geleerd in alle groepen in deze
laatste periode voor de kerstvakantie. Wij wensen iedereen een gezellige maand
toe.
Met vriendelijke groet,
Team C. van Leeuwenschool

Sinterklaas

De Sint is al enkele weken in ons land. Sinterklaas heeft aangegeven dat hij op
vrijdag 3 december een bezoek wil brengen aan de C. van Leeuwenschool. Met
hulp van De Heemgaard in Apeldoorn (school voor Voortgezet Onderwijs), zal
hij in gezelschap zijn van vier Pieten. Helaas kunnen we Sinterklaas niet buiten
op het schoolplein verwelkomen zoals we dat anders altijd doen.
We willen vragen of u als ouder/verzorger vanwege de geldende Coronaregels meteen huiswaarts wil keren, nadat u uw kind (eren) heeft afgezet.
Dit om drukte te voorkomen. Alle kinderen zullen gewoon in hun eigen klas
verzamelen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 brengen hun surprise donderdagmiddag
2 december al naar school tussen 14.00 en 15.00 uur. Komt dit moment
voor u niet uit, overleg dan even met de eigen leerkracht.
Deze dag zal er voldoende lekkers zijn. Sinterklaas en de Pieten nemen
lekkers mee en er zal ook schoolfruit zijn. De oudercommissie zorgt voor
te drinken dus voor een tienuurtje hoeft u niet te zorgen. Alle kinderen
nemen op deze vrijdag wel hun eigen lunch mee.

iets

Om 14.00 uur is deze feestelijke dag op school ten einde en kan iedereen
genieten van het Sinterklaasweekend.
Met vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie

C. van Leeuwenschool H.A. Lorentzstraat 1 Eerbeek 0313-651776

Studiedag maandag 6 december: alle leerlingen vrij
Maandag 6 december staat er voor het team een studiedag op de agenda. Deze
studiedag was reeds aangekondigd in de jaarkalender die u aan het begin van het
heeft ontvangen. In verband hiermee zijn alle leerlingen deze dag vrij.

schooljaar van ons

Welkom aan…….
Julan, Jesse en Job worden binnenkort 4 jaar en gaan starten in groep 1. Wij wensen jullie een hele fijne en
leerzame tijd toe op de C. van Leeuwenschool.

Nieuwe Coronamaatregelen voor het basisonderwijs
Afgelopen dinsdag heeft de PO-raad laten weten dat er op basis van het nieuwe OMT-advies een kabinetsbesluit is
genomen dat per direct is ingegaan. Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk
naar school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra
uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze zijn direct ingegaan. Gisteren heeft u van ons een separate
mail ontvangen waarin deze maatregelen beschreven staan.
Indien er na de persconferentie van vanavond nieuws te melden is, zullen wij u daarover vanzelfsprekend
informeren.

Nieuwe beslisboom
Het kan u haast niet ontgaan zijn: de Coronacijfers lopen weer op en ook onder basisschoolleerlingen zijn veel
besmettingen. Vooralsnog blijft het onze groepen bespaard en dat willen we graag zo houden. Sinds 22 november
is er een nieuwe versie van de beslisboom. Deze willen we dan ook graag met u delen. De belangrijkste wijziging:
als een kind een besmette huisgenoot heeft, dan moeten alle huisgenoten in quarantaine (dit geldt sinds 19
november 2021). Kinderen mogen dan niet naar de opvang of naar school en blijven thuis.
De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er
coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt
doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.
Heeft uw zoon/dochter klachten passend bij Corona? Volg dan de beslisboom om te zien of hij/zij naar school kan.
We willen hierbij benadrukken dat ook veel hoesten een klacht is waarmee uw kind thuis moet blijven. Indien hij/zij
op school is en (onverklaarbaar) veel hoest, zullen wij telefonisch contact opnemen met het verzoek uw
zoon/dochter op te halen. Uiteraard is uw kind weer welkom als de klachten (minimaal 24 uur) zijn verdwenen of
er een negatieve testuitslag is. Zelftesten zijn daarbij niet toegestaan. Zelftesten zijn namelijk enkel bedoeld voor
preventief gebruik en niet bij klachten.

Kanjertraining in de maand december
In alle groepen wordt gewerkt met de Kanjertraining. Dit is een training voor sociaal-emotionele ontwikkeling,
kortom; hoe ga ik om met mezelf en met een ander. Het doel van de Kanjertraining is om kinderen positief over
zichzelf en de ander te laten denken. In de maand december behandelen wij, vanwege diverse andere activiteiten,
geen specifieke thema’s, maar herhalen we de voorgaande onderwerpen.
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Teams Account
Gezien de huidige besmettingscijfers en de nieuwste maatregelen vanuit de protocollen, willen we u het volgende
vragen:
Enkele maanden geleden heeft u voor uw kind een wachtwoord ingesteld voor Teams. Aangezien hier de afgelopen
periode weinig tot geen gebruik van is gemaakt, willen we u vragen om op korte termijn te controleren of uw kind
nog kan inloggen op haar/zijn Teams account. Alle kinderen loggen in met
voornaam.achternaam@leerling.cvanleeuwen.nl Het wachtwoord heeft u destijds aangemaakt voor uw kind.
Indien u niet kunt inloggen, wilt u dit dan laten weten aan de groepsleerkracht van uw kind? De groepsleerkracht
zal dan het wachtwoord resetten en u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het nieuwe wachtwoord. Indien
het inloggen is gelukt, hoeft u geen bericht te sturen. De kinderen van groep 4 t/m 8 loggen met hetzelfde
wachtwoord in op de laptops op school en weten mogelijk zelf het wachtwoord. Mocht uw kind sinds dit schooljaar
nieuw bij ons op school zijn en in groep 1 t/m 3 zitten dan ontvangt u binnenkort een wachtwoord waarmee u kunt
inloggen voor Teams.
Alvast bedankt!

Personeel
Onze conciërge Martin heeft een nieuwe werkkring gevonden en in verband daarmee wordt er gezocht naar een
geschikte opvolger. Tot die tijd hebben we Petra bereid gevonden om extra uren te werken voor de
schoonmaakwerkzaamheden. Wij wensen Martin succes en bedanken Petra voor haar extra inzet voor onze school.

Kerst 2021
Het kerstfeest zullen wij ook dit jaar op een aangepaste wijze moeten vormgeven. Hoe dat eruit zal zien, kunnen
wij op dit moment nog niet precies aangeven. Gezien de huidige maatregelen kunnen wij al wel aangeven dat de
kerstactiviteit welke gepland stond op woensdagavond 22 december NIET door zal gaan. De kinderen zullen deze
dag daarom gewoon tot 14.00 uur naar school gaan, dit in tegenstelling tot wat op de jaarkalender staat. Nadere
informatie over de invulling van kerst ontvangt u op een later moment van ons.

Afspraak uitdelen kerstkaarten
Bij kerst horen natuurlijk ook kerstkaarten. Het is fijn om anderen een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar te
wensen. Over het uitdelen van kerstkaarten hebben wij op school afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn
hetzelfde als voor het uitdelen van uitnodigingen voor kinderfeestjes. Kinderen mogen op school geen kaarten
uitdelen aan andere kinderen, dus ook niet op het schoolplein voor of na schooltijd. Voor kinderen is het niet leuk
wanneer zij ervaren dat andere kinderen meer kaarten krijgen dan zijzelf.
Wanneer kinderen toch de klas een kerstkaart willen geven, mogen ze één kerstkaart meenemen voor de hele
groep (deze kaart wordt opgehangen in de klas) óf de kaart zelf bij het betreffende kind thuis bezorgen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Terugblik 55 jubileum
Onze school bestond deze maand 55 jaar en dat is op een geweldige wijze samen met de kinderen gevierd. Er
waren maar liefst 18 verschillende workshops en tussen de middag kon iedereen genieten van heerlijke
pannenkoeken. We willen iedereen die aan het welslagen van deze dag heeft meegewerkt heel erg bedanken.
Ouders, oudercommissie, leerkrachten, pannenkoekenbakkers en iedereen die verder heeft meegeholpen:
super bedankt!

Artikel Brummens Weekblad

Groot feest C. van Leeuwenschool
vrijdag 19 november 08:00 - 2021

EERBEEK – De leerlingen van de C. van Leeuwenschool in Eerbeek hadden afgelopen
vrijdag geen gewone lesdag. Deze dag was het 55 jaar geleden dat de school werd
opgericht en uiteraard werd daar de hele dag bij stil gestaan. Er werden verschillende
workshops gegeven, door ouders en leerkrachten. Er kwam zelfs een rechercheur om
te laten zien hoe je vingerafdrukken kunt afnemen.
Wie langs de school aan de Huygenslaan kwam rijden, kon al van verre zien dat er feest
gevierd werd. Een grote ballonnenboog bij de ingang en slingers op het schoolplein
wapperden in de wind. Binnen in de school werden in de lokalen van elke groep en zelfs in
de gymzaal workshops gegeven. Zo hadden de kinderen naast een feestelijke ook zeker een
leerzame dag.
Workshops
De kinderen hadden van te voren aangegeven welke workshops ze leuk zouden vinden. In
de grote hal waren groepen druk doende om lekkere pizza’s te maken en zelf af te bakken.
Die werden met smaak verorberd. Op de bovenverdieping werd in een lokaal een heel
bijzondere workshop gegeven. In het lokaal van groep 8 waren de leerlingen in de weer met
klei en lego poppetjes. Tijdens de workshop Stopmotion maakten zij een filmpje van
bijvoorbeeld een haai die een mannetje op at, door elk deel van het filmpje apart op de foto
te zetten door de poppetjes steeds in de volgende positie te zetten.
Samen met de ouders aten zij pannenkoeken die deze thuis hadden gebakken.
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Ludieke actie voor scholen Eerbeek: Teken (voor) je toekomst!
Op verzoek van de initiatiefnemers brengen wij onderstaande actie onder uw aandacht.
Beste scholen van Eerbeek,
Ondanks de drukke en spannende tijden, heel graag jullie aandacht en medewerking voor de volgende actie ten
aanzien van de leefbaar- en (verkeers-)veiligheid van Eerbeek die ons allen aangaat.
Toekomstperspectief Eerbeek
Jullie hebben vast meegekeken dat de Gemeente Brummen in samenwerking met de provincie Gelderland
grote plannen heeft voor een nieuw logistiek centrum (LCE), midden in het centrum van Eerbeek. Men
verwacht dat het LCE gaat bijdragen aan een goed toekomstperspectief voor de economie en werkgelegenheid
van Eerbeek en haar papierindustrie. En dat is natuurlijk best belangrijk!
Deze plannen zijn onderdeel van het project EerbeekLoenen2030 waarbij bovengenoemd toekomstperspectief
de hoofdmoot voert. Maar gezien de verwevenheid tussen de industrie en het woon- en leefgebied binnen
onze gemeente die de afgelopen decennia is ontstaan, pretendeert de provincie dat er ook aandacht moet zijn
voor een betere leefbaarheid voor de inwoners. In het kader daarvan worden diverse positieve ontwikkelingen
en verbeteringen aangevoerd, maar ondertussen is het -wat betreft de provincie- wel de bedoeling dat het
voorgenomen plan in het hart van ons dorp wordt gerealiseerd.
Wat betreft omwonenden en vele anderen draagt deze keuze in zijn geheel niet bij aan een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat en een fijn toekomstperspectief voor Eerbeek. Daarom is het belangrijk om daar samen
bij stil te staan, over na te denken en onze stem te laten horen. En wie kunnen we hier nou beter over mee
laten denken als onze toekomstige bewoners, huiseigenaren, werknemers, bedrijfseigenaren, vaders, moeders,
bestuurders en burgemeesters, ofwel; onze (klein)kinderen? Juist!
Ludieke actie vanuit alle scholen
Vandaar een ludieke actie voor alle kinderen uit Eerbeek; "Teken (voor) je eigen toekomst!" Op een grote
plattegrond kunnen kinderen hun eigen ideeën, fantasieën en wensen intekenen, schrijven, knippen of
plakken, als zij het voor het zeggen zouden hebben.
En de vraag is niet; vind jij dat er een LCE moet komen in Eerbeek? Maar, vind jij de dorpskern een goede plek
voor het LCE of zou jij de voorgenomen locatie (het huidige Burgersterrein) anders inrichten?
Heel belangrijk, deze actie is niet tegen de industrie maar wel tegen de locatiekeuze in onze dorpskern.
Doen jullie mee?
Graag zouden wij vanuit Eerbeek aan de Provincie Gelderland laten zien wat het beeld is van onze kinderen
over de leefbaarheid en het toekomstperspectief van Eerbeek. Met zo veel mogelijk mooie tekening en
kunstwerken zullen we de Provincie op een leuke manier verrassen en inspireren. Zo laat Eerbeek ook de stem
van haar jongste burgers horen! Dus laten wij onze handen ineenslaat.
Maar let wel, we moeten snel schakelen, uiterlijk 1 december a.s. moeten alle tekeningen alweer binnen zijn,
deze kunnen worden ingeleverd bij deponeerboxen bij de Jumbo en de Plus.
Om het extra spannend te maken is er ook een leuke prijs voor de mooiste tekening. Nog vragen? Bel of mail
mij gerust!
Alvast heel erg bedankt voor de overweging en hopelijk ook voor de medewerking. Er wordt ontzettend
uitgekeken naar een enorme stapel, prachtige en kleurrijke creaties en ideeën! Wie weet kunnen we er samen
een 13 meter lange slinger van maken. Hoe cool zou dat zijn!?
Namens vele bewoners en ondernemers uit Eerbeek,
Hartelijke groet,
Jessica Peppelenbosch
m. 06 - 19180255
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K.V. Melynas start nieuwe trainingsgroep “De pioniers”
K.V Melynas, de korfbal vereniging uit de gemeente Brummen heeft een nieuwe trainingsgroep opgericht. Dit is
een speciale trainingsgroep binnen de vereniging en deze groep is niet specifiek gericht op korfbal. Tijdens de
trainingen komen een uur lang allerlei uitdagende spellen met en zonder bal. Sportplezier en balvaardigheid
zijn belangrijke onderdelen, maar ook rennen, springen, klimmen en rollen worden veel gedaan.
De trainingen zijn geschikt voor kinderen van 6-12 jaar. Vanaf november t/m maart zijn de trainingen op
woensdagavond in sporthal de Bhoele in Eerbeek. De trainingen starten om 18:00 en duren een uur. Kinderen
van 2- 6 jaar zijn welkom bij de kangoeroeklup. Dit is een training voor peuters en kleuters waarbij er
spelenderwijs lekker gesport en plezier gemaakt word. De kangoeroeklup traint een aantal keer op de
zaterdagochtend in de Bhoele.
Dus weet je nog niet welke sport je leuk vindt, maar vind je gymles wel heel leuk? Kom dan eens kijken bij onze
training. De trainingen staan onder leiding van ervaren jeugdtrainers van de vereniging. Iedereen mag de
eerste 3 maanden GRATIS mee trainen.
Heb je interesse om een keer te komen kijken, kom gerust langs of neemt contact op met Dion van Geitenbeek
(dionvangijtenbeek@live.nl) of neem gerust eens een kijken op de facebookpagina K.V Melynas.
Erik Sanders, vakleerkracht gymnastiek van Sportkompas vindt het een heel mooi initiatief. “Wij verzorgen op
bijna alle scholen in de gemeente Brummen het bewegingsonderwijs. Wij zien dat heel veel kinderen niet op
een sport zitten en daardoor te weinig bewegen. Met het opzetten van deze trainingsgroep komt er een nieuw
initiatief in de gemeente. Sport en spelplezier staan voorop en alle grondvormen van bewegen komen aanbod,
waardoor alle motorische vaardigheden worden getraind. Het is een soort van extra gymles!”
In de periode van april t/m oktober zijn de trainingen buiten op het veld bij de verenging in Brummen. De
trainingen starten dan iets later (18:30-19:3
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