Nieuwsbrief november 2021
Beste ouders en verzorgers,

Belangrijke data
komende periode:
*bezoek Sinterklaas
aan onze school:
2 december
*Start kerstvakantie:
24 december

In deze nieuwsbrief lichten we alle ontwikkelingen en gebeurtenissen van de
afgelopen maand weer toe. Ook dit keer weer aandacht voor de situatie rondom de
coronamaatregelen op school. De aangescherpte maatregelen en de hoge
besmettingscijfers hebben een grote impact op iedereen en dat is voor onze
school(organisatie) niet anders. Na de persconferentie van vanavond en de daaruit
voortvloeiende afspraken brengen wij u opnieuw op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum Leyenbroek

Mededelingen:
 Alle jarigen uit de groepen 1, 2 en 3 worden nog eens extra in het zonnetje
gezet met een foto op Klasbord.
Smartwatches en
Pokémonkaarten
Op het schoolplein
en in de klas zien wij
steeds meer
Pokémonkaarten en
smartwatches. We
hebben hier geen
specifieke
schoolregels voor,
maar willen wel de
vraag neerleggen bij
ouders en
verzorgers of het
echt nodig is om
deze spullen mee
naar school te
nemen. Indien er
misbruik wordt
gemaakt van de
materialen, zullen
we maatregelen
nemen.

Oproep: nieuwe overblijfouders gezocht!
We zijn nog altijd op zoek naar vaders, moeder, oma’s, opa’s of andere betrokkenen
die tijdens de middagpauze toezicht houden tijdens het buitenspelen of tijdens het
eetmoment. De tijden zijn van 11.40 tot 13.00 uur.
Wie heeft er één of meerdere keren in de week ruim een uurtje de tijd om de TSO te
versterken? Laat dit weten aan juf Sandra (1/2E) via s.harings@kindante.nl
Juf Sandra is ook het adres voor wie graag eerst wat meer informatie ontvangt.
We horen het graag of jullie ons kunnen helpen!

Basisschool Leyenbroek – Leyenbroekerweg 105, 6132 CD Sittard
046-45131318 – info@bsleyenbroek.nl

Gebruik van het pad
langs het Rughuis
Onlangs zijn er aan
de
Leyenbroekerweg
en aan de Vijverweg
kleurrijke palen
geplaatst om
weggebruikers te
attenderen op de
schoolzone. Tevens
is er een zebrapad
aangelegd op de
Vijverweg waarmee
men wordt
aangemoedigd om
gebruik te maken
van het paadje
tussen de flats door
naar de speelplaats.
Het (veelgebruikte)
pad langs het
Rughuis is namelijk
privégrond en zal in
de toekomst druk
gebruikt worden bij
de bouw van een
appartementencomplex.

Een lidmaatschap van de bieb: hartstikke handig!
Leerlingen met een lidmaatschap bij bibliotheek De Domijnen (gratis tot 18 jaar)
hebben ook gratis toegang tot diverse digitale databanken. Onder andere Bereslim
(digitale prentenboeken), Yoleo (digitale leesboeken) en Junior Einstein (oefeningen
voor verschillende vakken, bijvoorbeeld rekenen of begrijpend lezen).
Inloggen gaat met het lenerspasnummer als gebruikersnaam en het wachtwoord dat
wordt gebruikt voor het verlengen of reserveren van boeken.

Innovatiewand
Elke unit heeft zijn eigen ontwikkeling zichtbaar gemaakt middels een
innovatiewand. Op de laatste bouwvergadering hebben we deze ontwikkelingen en
doelen aan elkaar gepresenteerd. Sinds de komst van de units is er binnen iedere
unit ontzettend hard gewerkt en zijn al veel doelen behaald. Door de
coronamaatregelen hebben we noodgedwongen in bubbels moeten werken
waardoor we de verbinding met elkaar en alle ontwikkelingen en uitdagingen die
daarbij horen werden gemist.
Onze volgende stap is het samenbrengen van alle opbrengsten, doelen, uitdagingen
en successen op een grote innovatiewand in de hal. Doordat we onze ontwikkeling
zichtbaar maken, wordt de onderlinge samenwerking bevorderd en brengen we ook
het grotere geheel in kaart. Wanneer de wand klaar is en de coronamaatregelen het
toelaten, bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen.
Op onderstaande foto’s alvast een voorproefje van onze innovatiewanden:

Fietsverlichting AAN in het donker
Zoals elk jaar in de herfst wordt er ook dit jaar een fietsverlichtingscampagne
gestart door ROVL.
Wanneer de dagen korter worden is het van belang van goede verlichting en
reflectie op de fiets van uw kind. We hoeven niemand uit te leggen dat een kind
veel beter zichtbaar is in het donker met verlichting dan zonder. Voor
medeweggebruikers ben je dan als fietser minder goed zichtbaar.
Binnen onze verkeerslessen wordt hier ruim aandacht aan gegeven, om goede
fietsverlichting te gebruiken en zichtbare kleding te dragen in het donker.
We willen daarom ook ouders en verzorgers vragen extra aandacht te besteden
aan goede verlichting en zichtbare kleding op de fiets, zodat uw kind op een
veilige manier zich in het verkeer begeeft, wanneer het donker is als ze naar
school komen.
Zorg dat iedereen je kan zien, zet je verlichting AAN!
Meer informatie is te vinden op de site: www.rovl.nl/campagnes/fietsverlichting

Situatie rondom de coronamaatregelen
Op dit moment is de school volledig in bedrijf en mogen we nog iedere dag alle groepen verwelkomen. Toch is de
schoolsluiting een actueel onderwerp vanwege de hoge besmettingsaantallen.
Achter de schermen zijn deze week voorbereidingen gestart zodat we vlot kunnen inspelen op een veranderende
situatie. Op het moment dat de schoolsluiting definitief is, horen we dit waarschijnlijk op hetzelfde moment. Binnen
korte tijd zullen we u dan informeren wat dat betekent voor onze school.

