Nieuwsbrief september 2021
Beste ouders en verzorgers,

Belangrijke data
komende periode:
*Schoolreis: 27
september
*Afronding
werkzaamheden
unit 7/8: 29
september
*Opening
Kinderboekenweek:
6 oktober
*Start
herfstvakantie: 23
oktober

Een verbouwde unit
Na de
zomervakantie heeft
unit 7/8 samen met
de buitenschoolse
opvang De Rode
Loper een geheel
verbouwde
verdieping in
gebruik genomen. Er
staat een speciale
nieuwsbrief over
deze verbouwing op
ISY. Deze maand
worden de laatste
werkzaamheden
afgerond. Er wordt
nagedacht over een
passende opening
voor ouders,
leerlingen en
medewerkers!

We kijken terug op een mooie start van het nieuwe schooljaar. Wat is het fijn om
iedereen weer terug te zien en wat zijn we blij om jullie te mogen verwelkomen op
een mooi, verbouwd speelplein. Op het moment van schrijven zijn de
omkeergesprekken in volle gang en hebben ouders voor het eerst in lange tijd de
mogelijkheid om onze school van binnen te zien. Na alle digitale oudergesprekken
voelt dit meteen weer vertrouwd.
In deze nieuwsbrief houden we u weer op de hoogte van alle ontwikkelingen van de
laatste weken.
Team Kindcentrum Leyenbroek
Mededelingen:
 De schoolkalender van onze website is vanaf nu ondergebracht binnen ISY.
In de kalender zijn vrije dagen, studiedagen en de dagen van de
oudergesprekken al opgenomen.
 Dit schooljaar zal er geen bijdrage van ouders worden gevraagd voor de CKV
gelden. Door de coronacrisis hebben de geplande activiteiten geen doorgang
kunnen vinden. Het streven is om dit alsnog te organiseren voor het huidige
schooljaar.
Speelplaats
Onze speelplaats is flink op de schop gegaan deze zomervakantie. We zijn verheugd
dat deze grote klus eindelijk gerealiseerd is en zijn blij met het eindresultaat. Er
wordt volop gebruik gemaakt van de duikelstangen en de zandbak. Ook het
vernieuwde voetbal- en basketbalveld zijn in trek. De enthousiaste reacties van onze
leerlingen waren heel leuk om te zien!
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Start YOULP
Voor de
zomervakantie
hebben we u al
kunnen informeren
over de start van
YOULP: een uniek
traject binnen een
opleiding van het
Vista college om het
diploma als
pedagogisch
medewerker en
onderwijsassistent
tegelijkertijd te
behalen.
Inmiddels hebben
deze junior
medewerkers al
aardig kennis
gemaakt met alle
doelgroepen binnen
ons kindcentrum
(peuterspeelzaal,
basisschool en
buitenschoolse
opvang). Na deze
periode blijven de
junior medewerker
voor langere tijd aan
een unit of afdeling
binnen onze
kindpartners
verbonden om
enerzijds aan hun
opdrachten en
examens te werken
en anderzijds om
ervaring op te doen
in de praktijk.
Alle medewerkers
van ons
kindcentrum
wensen de
studenten veel
succes en
verheugen zich op
de verdere
samenwerking.

Even voorstellen: juf Leonie
Vanaf dit schooljaar werk ik op basisschool Leyenbroek
in de unit 7/8. Daarom wil ik me graag even voorstellen
aan iedereen.
Mijn naam is Leonie Vola. Ik ben nog even 30 jaar oud,
op 28 november vier ik mijn verjaardag. Ik woon in
Grevenbicht samen met mijn man en dochtertje.
Een leuk nieuwtje: in november verwachten wij ons
2e kindje. Ik vind het leuk om er samen met mijn gezin
op uit te gaan en op pad te gaan met onze hond. Sinds
2014 werk ik als leerkracht in het basisonderwijs bij stichting Kindante. Afgelopen
week heb de kinderen van de unit 7/8 al een beetje leren kennen, maar het zijn er
een heleboel en kijk er naar uit om ze nog beter te leren kennen!

Opbrengst studiedag
Afgelopen 20 september heeft het team van Leyenbroek een studiedag belegd over
de missie en de visie van de school. Na een jaar waarin de collega’s vooral binnen de
eigen unit hebben gewerkt als gevolg van de coronamaatregelen, is het belangrijk
om de verbinding weer op te zoeken met elkaar. Er werd aandacht geschonken aan
het verhelderen van de visie, het ontwikkelen van bewustzijn en het scherp
waarnemen van de werkelijkheid. Iedere unit heeft vervolgens een eigen route
uitgestippeld met doelen en activiteiten voor de korte en langere termijn.
In de middag werd er tijd ingeruimd om de begeleiding van leerlingen in de
verschillende zorgniveaus onder de loep te nemen. Hierin stond ook weer
afstemming met elkaar centraal. De zorg wordt nog verder uitgediept op diverse
woensdagmiddagen waarop de leerkrachten scholing volgen van Bureau Wolters.

Gevaarlijke situaties rondom einde schooldag
De medewerkers van de Rode Loper gebruiken de bus op
de foto om leerlingen van en naar school te vervoeren.
Het komt helaas meermaals voor dat de bus wordt ingesloten
door foutief geparkeerde auto’s van ouders die hun kinderen
komen halen. Om gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties
te voorkomen willen we iedereen dringend doch vriendelijk
te verzoeken om de auto op een veilige en toegestane plek te
parkeren.
Update coronamaatregelen
Anders dan we hadden gehoopt is het nog altijd noodzakelijk om enkele
coronamaatregelen te hanteren. Zo zijn grote groepen ouders nog niet tegelijkertijd
welkom in ons schoolgebouw, bijvoorbeeld tijdens het inloopmoment. Wel is het fijn
dat we ouders weer fysiek mogen ontvangen tijdens het omkeergesprek. Ook mogen
we rekenen op de onmisbare ouderhulp bij de schoolreis.
Daarnaast hebben alle units weer ruimte voor ontmoeting, groepsdoorbrekende
activiteiten en een aanbod in de hele unit. Bij een enkele besmetting hoeft niet meer
een hele groep of klas in quarantaine.

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Vacature oudergeleding MR Leyenbroek
Ieder schooljaar ontstaat er een vacature voor een ouderlid in de MR.
Dit schooljaar is Roel Frusch aftredend en is er dus ruimte voor een nieuwe ouderlid in de Medezeggenschapsraad
(MR).
De MR denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs op school. De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Daarbij moet
bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het
vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, visie en beleid van de school etc.
De MR vergadert ongeveer 6 tot 7 keer per jaar. De MR bestaat uit zes leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De
directeur heeft een adviserende rol binnen de MR.
Heeft u interesse en wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u uw motivatiebrief richten
aan mr.leyenbroek@kindante.nl Er kan gereageerd worden tot uiterlijk vrijdag 1 oktober, daarna zullen wij u op
korte termijn contact met u opnemen. Zijn er meerdere kandidaten, dan zal er een verkiezing worden gehouden
onder alle ouders van onze school.
Vergaderdata MR bekend
- 17 november
- 12 januari
- 23 februari
- 13 april
- 18 mei
- 15 juni
- 6 juli
MR vergaderingen zijn openbaar. Indien er ouders zijn die hiervan gebruik willen maken, verzoeken wij hen zich
vooraf aan te melden bij de secretaris of de voorzitter.

Gouden weken op Leyenbroek
We hebben de afgelopen weken al veel tijd besteed aan de groepsvorming en we blijven hier aandacht aan
besteden tot aan de herfstvakantie. Spelenderwijs (onderbouw) of via een voorleesverhaal/filmpje worden de 7
gewoontes aangeboden. Elke week staat één gewoonte centraal. Op het einde van de week evalueren wij deze
gewoonte. Hoe pro-actief waren we? Hebben we een win-win situatie meegemaakt?
De afgelopen weken hebben we ook aandacht besteed aan de leiderschapsrollen, voortvloeiend uit de 7 gewoontes.
De kinderen kiezen een rol die zij gedurende een langere periode gaan uitvoeren. Denk hierbij aan het zorg dragen
voor de laptops, het opruimen van de kasten etc. De rollen hangen zichtbaar op in de groepen.
De groepen denken ook na over wie ze zijn en wat ze willen uitstralen. Dit komt terug in de groepsnaam en het
mission statement dat deze week centraal staat. Binnenkort gaan we de complimentenmuur zichtbaar maken.
De kinderen mogen elkaar wekelijks een compliment geven.
We nemen ook de tijd om de kinderen in groepjes te laten werken. Samenwerken om elkaar beter te leren kennen.
Samenwerken om grenzen te verleggen, zeker wanneer je met iemand samenwerkt die je nog niet goed kent. Rots
en waterlessen worden ook weer ingepland met als doel om de kinderen te leren de balans te vinden tussen rotsen waterkwaliteiten, tussen samengaan met anderen en het vinden van een eigen weg. Zonder het gevoel van
eigenwaarde te verliezen.

