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Datum: 3-12-2021
Nummer: 07
Beste ouders en verzorgers,
Het laatste nieuws van rijkoverheid: Tot nog toe was
het advies aan mensen met corona-gerelateerde klachten om zich te laten testen bij de GGD. Dat
verandert vanaf vandaag. Mensen die klachten hebben, kunnen naar de GGD gaan, maar mogen in
plaats daarvan ook een zelftest doen. Belangrijk is dat ze dat zo snel mogelijk na het ontstaan van de
klachten doen. Als de uitslag van de zelftest positief is, moeten mensen alsnog een GGD-test doen om
de uitslag te bevestigen. Deze informatie is te vinden op: www.rijksoverheid.nl/actueel.
Sinterklaas op school
Vanmorgen hebben
Sinterklaas en zijn
Pieten een bezoek
gebracht aan De
Vlieger.
Sinterklaas was
bang om te laat te
komen en heeft
daarom gekozen
om op school te
slapen. Hij was
vergeten zijn wekker te zetten en werd
veel te laat wakker door het roepen van
de leerlingen op het plein. Gelukkig kon
het feest met een rondje over het schoolplein starten. De Sint en
natuurlijk de Pieten zijn naar de aula gegaan en daar ontvangt hij
verschillende groepen. Sommige groepen hebben een mooi
optreden voor de Sint voorbereid. De oudere leerlingen hebben
prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Het is voor iedereen een geslaagde ochtend geworden.

Verlof juf Kelly
Vorige week is juf Kelly met zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen juf Kelly een
fijn verlof toe en sterkte bij de laatste loodjes.
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Kerstactie op de Vlieger
De Voedselbank Leiden heeft weer aan de Kinderraad gevraagd of de school mee zou willen doen
aan de inzamelingsactie voor de Kerst.
De raad heeft daar al in november met elkaar over gesproken en was het er unaniem eens. Deze
Kerst verdient iedereen weer iets extra’s er kan volgens de Kinderraad voor veel mensen ook dit jaar
niet zoveel. Vanaf maandag 6 december zal in elke klas een krat staan wat gevuld kan worden met
verpakte nog niet opengemaakte etenswaren. Zo hopen we dat we voor de Kerst weer 21 gevulde
kratten kunnen inleveren bij de Voedselbank. Zo helpen we elkaar waar mogelijk en dat is net als op
school een belangrijk uitgangspunt. Hieronder het boodschappenlijstje vanuit de stichting
Voedselbank.
Stichting Voedselbank Leiden en Omstreken
Neemt u iets voor ons mee? Ons boodschappenlijstje is:
-hagelslag
-krokante muesli noot
-cornflakes, havermout
-mix for pancakes
-rozijnen
-pindakaas naturel
-ontbijtkoek
-fruitbiscuits
-houdbare melk
Enne….geen snoep aub!!!
Dank u wel!
www.voedselbankleiden.nl
WillemBarentszstraat 37, Leiden

Atelier Wereld
Vandaag start er een nieuw thema in de wereld namelijk prehistorie.
Dit thema start op 22 november en zal duren t/m 3 december.
Dorothee die normaal de gastlessen geeft, zit helaas in quarantaine.
Helaas geen gastsprekers bij dit thema.
In dit thema gaat we het o.a. hebben over:
• De ijstijd en het einde hiervan.
• Het begin van de prehistorie.
• Hoe de jagers en verzamelaars leefden.
• De vondsten uit de prehistorie.
• De overgangsfase van jager naar boer.
• Het leven van de boer.
• De hunebedden.
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Leergeld Leiden en Omstreken
Wij willen u attent maken op deze stichting:
Leergeld Leiden en Omstreken is van mening dat alle kinderen mogen meedoen.
Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen weinig/niet met
andere kinderen meedoen. Niet met sportclub of kunstzinnige vorming. Ook de
beschikking hebben over een computer voor huiswerk of een fiets om mee naar
school te gaan is steeds vaker een probleem. Meedoen vergroot de horizon van
kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in
een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen worden buitengesloten en
dit soort dingen niet leren, komen niet alleen zij ernstig tekort. Het is beter nu geld te geven om mee
te doen, dan later als maatschappij duur ‘leergeld’ te betalen.
Leergeld Leiden en Omstreken ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te
verstrekken. De vrijwilligers kijken eerst samen met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van
andere voorzieningen, bijvoorbeeld via het minimabeleid van de gemeente. Als het gezin daar geen
gebruik van maakt, maar daarvoor wel in aanmerking komt, verwijzen vrijwilligers de aanvrager door
naar de juiste organisatie. Er is meer informatie te vinden op hun website: www.leergeld.nl/leiden.

Kalender
06-12-2021

Studiedag 02. De leerlingen zijn vrij.

23-12-2021

Kerstviering met een ontbijt in de groep.

24-12-2021

Roostervrije dag. De leerlingen zijn vrij.

25-12-2021 t/m 9-012022
10-01-2022

Kerstvakantie. De leerlingen zijn vrij.

Woensdag 19-01-2022

Koffieochtend van 8.45 - 9.30 uur onder voorbehoud
i.v.m. de dan geldende coronaregels.
Studiedag team, roostervrije dagen en
Voorjaarsvakantie

22-02-2022 t/m 06-032022

Weer naar school

Met vriendelijke groet,
Sabrina Engels
Adjunct directeur
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