Nieuwsbrief december 2021
Beste ouders en verzorgers,

Belangrijke data
komende periode:
*Start vervroegde
kerstvakantie: 17
december
*Hopelijk weer naar
school: 10 januari
*Studiedag,
kinderen vrij: 26
januari

En opeens was de schoolsluiting daar… Ergens wel verwacht, maar toch plotseling.
We hebben de laatste schooldagen gelukkig in kerstsferen kunnen afsluiten
waarover op de volgende pagina meer.
Namens alle medewerkers van Kindcentrum Leyenbroek wensen we u heel fijne
feestdagen en een fijne vakantie toe. We hopen dat de vervroegde kerstvakantie
bijdraagt aan de daling van de besmettingsaantallen zodat we na de vakantie weer
samen aan het werk kunnen. Geniet van de komende weken en hopelijk tot
maandag 10 januari 2022.
Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum Leyenbroek

Korte terugblik
De periode rondom de jaarwisseling is traditiegetrouw een tijd waarin wordt
teruggeblikt. Ook op onze school staan we stil bij alle ontwikkelingen rondom het
afgelopen schooljaar. Zo begonnen we aan het kalenderjaar midden in een lockdown
en met een nieuwe directie, werkten we verder aan het optimaliseren van de
zorgstructuur, werden er stappen gezet naar een betere afstemming tussen school
en ouders, is de speelplaats opgeknapt, hebben we YOULP in ons kindcentrum
verwelkomd en is er een schitterende etage verbouwd waar unit 7/8 en de Rode
Loper gebruik van maken. Al deze ontwikkelingen gaan niet vanzelf en daarom
danken we iedereen die een bijdrage hieraan heeft geleverd.
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Studiemiddag voor
het team
Afgelopen 8
december heeft het
team een
vervolgbijeenkomst
gehad rondom de
4D’s. Deze scholing
is erop gericht om
onze leerlingen nog
beter in beeld te
krijgen en te
herkennen wat het
nodig heeft om tot
leren te komen.
De focus lag op het
herhalen van data
duiden en de
transfer naar de
eigen praktijk. Het
team is aan de slag
geweest met het
duiden
(interpreteren en
analyseren) van
eigen gegevens van
de groepen naar het
aanbod in de klas.

Kerstviering
Wat hebben we veel kinderen gezien in hun feestkleren en helemaal in kerstsferen.
Fantastisch! Daarnaast waren de broodtrommels goed gevuld met allerlei lekkers en
werd er samen gesmikkeld. Kinderen uit unit 1-2 en 3-4 hebben daarnaast genoten
van een schitterend kerstspel van groep 4B.

