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BELANGRIJKE DATA: 
Wo. 7 okt. Start Kinderboekenweek: ‘Raar, maar waar’  

Vr. 9 okt. Muziekfrieks:  
- optreden groep 4 om 11.30 uur in de Rode Zaal 
- optreden groep 8 om 14.30 uur in de Rode Zaal 

Za. 
t/m 
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17 okt. 
t/m 
25 okt. 

Herfstvakantie: alle kinderen vrij! 

Do. 29 okt. Nieuwsbrief 3 verschijnt 

Vr. 30 okt. Laatste vrijdag deze maand voor afhalen gevonden voorwerpen 
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STAND VAN ZAKEN 
We hebben van een aantal ouders en kinderen vragen gekregen over de 
sponsorloop en het goede doel De Voedselbank Leidsche Rijn. De strekking van de 
vragen en/of suggesties gingen voornamelijk over de hulp aan vluchtelingen.  
De afspraak om een sponsorloop te organiseren om De Voedselbank Leidsche Rijn 
te ondersteunen staat al meer dan een half jaar gepland. De vrijwilligers van De 
Voedselbank rekenen op onze hulp en steun en wij vinden, dat we daarom niet 
konden zeggen dat er een goed doel bij zou komen om de opbrengst te verdelen.  
 
Wel hebben we de betreffende ouders en kinderen geantwoord, dat we in alle 
klassen heel veel aandacht besteden aan de situatie en de discussie rondom de 
vluchtelingen. In een aantal klassen ontstaan er door de kinderen zelf opgezette 
acties. We proberen ze daarin te helpen en te begeleiden. We stimuleren de 
kinderen om te onderzoeken welke hulp nodig is en hoe ze die samen vorm zouden 
kunnen geven. Dit is dus geen schoolbrede organisatie en geen verplichting voor de 
leerkracht om te organiseren, maar wanneer dit uit de kinderen komt, dan bieden we 
hier uiteraard de ruimte voor. 
 
Roel Hoogendoorn 
 

BINNENLOOP KLEUTERGROEPEN 08.20-08.30 UUR 
Voor het rustig en prettig laten verlopen van de start van de dag in de kleutergroepen 
willen we alle kleuterouders graag het volgende vragen: 
 

 Vanaf 08.20 uur bent u van harte welkom in de groep! 

 De jas en gymtas van uw kind moet in de luizenzakken worden gedaan. 
Alle luizenzakken lijken op elkaar. Het is daarom handig om samen met 
uw kind een sleutelhanger eraan te hangen, waardoor voor uw kind 
beter zichtbaar is welke luizenzak van hem of haar is.  

 Sommige ouders pakken vanwege de drukte een luizenzak van de 
kapstok en hangen hem op een andere plek terug. We willen u vragen 
de luizenzakken op dezelfde plekken te laten hangen. Dit maakt het 
voor kinderen handig hun zak ook elke keer weer terug te vinden. 

 De leerkrachten vinden het fijn en belangrijk ieder kind (en iedere 
ouder) bij de deur te kunnen begroeten. Om een lange rij te voorkomen 
vragen we u mededelingen in het schriftje te noteren en afspraken na 
schooltijd te maken. 

 In de klas kunt u samen met uw kind een boekje lezen. We vinden het 
prettig de tafels vrij te houden en willen u vragen daar geen plaats te 
nemen. Natuurlijk bent u vrij bij een volle kring een ander zitplekje in de 
klas te zoeken, of een stoeltje even uit de kring te schuiven. 

 Wilt u niet op de stoel van een ander kind gaan zitten, zodat alle 
kinderen makkelijk hun eigen stoel bij binnenkomst kunnen vinden. 

 Om 08.30 uur willen we echt beginnen en vragen we u de groep te 
verlaten. Wanneer u later bent dan 08.30 uur, willen we u vragen op de 
gang afscheid te nemen en niet meer de klas mee in te lopen. 

 

 

 



 

FOUTPARKEREN 
Omwonenden van onze gebouwen, en met name aan de Akkrumerraklaan, willen 
u verzoeken om in de parkeervakken te parkeren zodat zij zo weinig mogelijk 
hinder ondervinden van foutparkeerders. Voor alle kinderen is er dan ook meer 
overzicht en is de parkeerplaats veiliger als er correct geparkeerd wordt. 
Hartelijk dank voor de medewerking en een prettig schooljaar gewenst namens 
alle omwonenden. 

 
STRAATBEELDEN NIEUWS  
De kleutergroepen zijn gestart met straatbeelden met als thema ‘schatten in de 
grond’.  
Omdat wij op een archeologisch rijksmonument wonen en naar school gaan, zijn wij 
er achter gekomen dat er dus heel veel schatten van de Romeinen in de grond zitten!  
 

 
 
Daarom hebben we vier weken van alles over de Romeinen geleerd en wat allemaal 
een schat kan zijn. Ook hebben wij zelf nagedacht wat voor ons een schat is. 
 
Alle kleuterklassen hebben een bezoek gebracht aan het Castellum.  
Eenmaal daar aangekomen mochten wij ons verkleden als echte Romeinen!  
Wauw, wat was dat stoer zeg! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Daarna werden de klassen in twee groepen verdeeld. De eerste groep ging naar het 
schip kijken en de tweede groep ging een heerlijk geurtje maken voor onder de 
douche of in bad. Zoals de Romeinen dat ook hebben gedaan. Romeinenzeep!  
 

 
 
We zijn erachter gekomen dat het schip is opgegraven in De Meern en het is wel 25 
meter lang! Dat zijn alle kleuters naast elkaar, hand in hand.  
Daarnaast hebben een aantal klassen ook bezoek gehad van echte roofvogels! Deze 
werden natuurlijk ook wel eens gebruikt door de Romeinen. 
 

 
 
We hebben een eigen schatkist gemaakt van allemaal luciferdoosjes. Hierin kunnen 
wij kleine schatten verzamelen.  
En in de laatste week richten wij ons meer op schatkaarten en hoe je deze kunt 
volgen om bij je schat te komen.  
 
Wij vonden het een zeer leerzaam thema en hebben genoten van al onze schatten!  
 
 



 

SPONSORLOOP 2015 
 
 
 
Het was weer een groot succes! De kinderen hebben 
zich fantastisch ingezet voor het goede doel: Verse 
groenten en vlees voor de Voedselbank Leidsche Rijn! 
Bedankt allemaal voor jullie support! 
Jullie kunnen het ingezamelde geld bij de leerkracht of 
bij meester Charles en juf Ezra inleveren! 
 

 
De sponsorloop: 
De klas en ik vonden het heel 
leuk! 
Ik heb 9 rondjes gelopen. 
Aan het begin stond ik vooraan bij 
de sponsorloop. 
Bij het 2e rondje stond ik vooraan. 
Het ging goed en met de klas ook. 
 
Gijs van Otten, groep 4A 

 
 

KASTEEL DE HAAR 
We waren met de hele klas het was heel leuk. We gingen over een echte 
ophaalbrug. We hadden ook een echt harnas gezien en er was ook een toetje. Ze 
hadden die nooit opgegeten. Het was een kasteel helemaal van suiker. 
Er was ook een luxe slaapkamer maar daar was de bouwer niet blij mee. 
Hij wilde een oud kasteel. Er was een kamer naast en daar was een deur en daar 
had die een oude deur gemaakt. Er was een balzaal en daar gingen 
sommige dansen. Er was ook een trap die ging rond en rond. 
  
Nina groep 4A 

 
OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen weken hebben de jarigen heel ijverig doorgespaard en € 47,60 in de 
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 373,65 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Speelgoedbank De Meern. 
 

IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Speciaal aanbod Leidsche Rijn Tweewielers voor De Boomgaard 

 Leer schaatsen bij SVU 

 Jonger Oranje Talentendag 

 Kinderkledingbeurs Leidsche Rijn 

 Het gezondste festival 

 De Vrijstaat activiteiten 



 

Komt dat horen, komt 

dat zien! 

 

 
Met alle groepen 4 en 8 zijn we de komende weken 

onze kelen schor aan het zingen bij het korenproject 
“Muziekfrieks”. 

En daarna zijn we er helemaal klaar voor. We 
willen voor jullie zingen! 

 
En daarom nodigen we jullie, de ouders van de 

groepen 4 en 8, van harte uit om naar het 
eindresultaat te komen luisteren en kijken. 

Op vrijdag 9 oktober zijn jullie welkom in de Rode 
zaal aan de Akkrumerraklaan. De groepen 4 
beginnen om 11:30 en de groepen 8 om 14:30. 

 
We hopen allemaal op uw komst! 

 

Tot zings! 

Juf Daphne 
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