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WIST U DAT? 

• De school van binnen en buiten 
een nieuw fris kleurtje heeft 
gekregen? 

• Wij het schooljaar starten met de 
‘oude’ inlooptijd van 8.20 uur? 
Kinderen moeten om 8.30 uur in 
de klas zijn. 

• Ouders helaas nog niet de school 
in kunnen zolang de 1,5 meter 
afstandsregel in Nederland van 
kracht is? 

• Logopedie en fysiotherapie buiten 
de school plaatsvindt en wij de 
samenwerking met praktijken 
houden om het op die manier wel 
aan te blijven bieden voor 
kinderen bij ons op school? 

• Wij alle ouders van kinderen in de  
onderbouw (groepen 1, 2 en 3) 
vragen gymschoenen mee te 
geven voor binnen? Graag voor-
zien van de naam van uw kind.  

• Steps niet mee de school in mo-
gen, maar op slot gezet moeten 
worden in het fietsenrek? 

• Wij twee studiedagen hebben 
op 20 en 22 September? Alle 
kinderen zijn dan vrij. 

• Alle Scholen in Den Haag ook 
21 September gesloten zijn 
i.v.m. Prinsjesdag? 

• Groep 5 vanaf volgende week 
iedere woensdag weer gaat 
zwemmen? 

• Kinderen van groep 6 die nog 
geen zwemdiploma hebben ook 
mee gaan? 

• Meester Lars binnenkort voor de 
tweede keer vader wordt? 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. Middels 
deze nieuwsbrief willen wij u informeren over belangrijke zaken en ontwik-
kelingen binnen en buiten de school. Wij hopen dan ook dat u deze nieuws-
brief aandachtig en met veel plezier zult lezen.  

Start van het schooljaar 
Na een welverdiende zomervakantie was het afgelopen maandag weer tijd om de 
wekker wat eerder te zetten, de schooltassen weer te vullen met een gezonde 
pauzehap en lunch en het schoolplein te betreden. Wat was het fijn om u en uw 
kind(eren) weer te verwelkomen en alle vakantieverhalen te horen. Het team van 
OBS De Leeuwerikhoeve heeft er zin in om er een gezellig en leerzaam jaar van 
te maken.  

Zoals u wellicht heeft gehoord of gezien, is het schoolgebouw volledig in de verf 
gezet. Zowel aan de binnen- als buitenkant heeft de school een nieuw fris kleurtje 
gekregen. Aan de buitenkant zal komende weken nog gewerkt worden.  

Zoals u wellicht al via Social Schools heeft gelezen moet de 1,5 meter afstand 
nog gewaarborgd worden, waardoor wij helaas nog geen ouders in het schoolge-
bouw kunnen ontvangen. Alle kinderen mogen daardoor zelf naar binnen, waar de 
groepsleerkrachten de kinderen zullen opvangen. Zoals u van ons gewend bent, 
zullen er 's ochtends ook leerkrachten op het plein staan om de kinderen te ont-
vangen en waar nodig naar de klassen te begeleiden. Bij het naar huis gaan zul-
len de kinderen van de groepen 1 t/m 4 door de leerkrachten begeleid worden 
naar buiten. Hier mogen de kinderen na het zien van u als ouder en het gedag 
zeggen van de leerkracht mee naar huis. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 
mogen de school zelfstandig verlaten.  

Gouden weken! 
De start van het schooljaar noemen wij ook wel de ‘Gouden weken’. Tijdens de 
eerste weken van het schooljaar wordt namelijk de basis gelegd om samen met 
de kinderen in de klas een fijne omgeving te creëren waar iedereen zich prettig in 
voelt.  

In de eerste twee weken wordt iedere dag 
een les gegeven van De Vreedzame 
School. Het eerste blok heet niet voor niets 
‘We horen bij elkaar’. De lessen staan in 
het teken van groepsvorming en het cre-
ëren van een positief klimaat in de klas. 
Samen met de leerlingen maken we afspra-
ken over hoe we met elkaar omgaan. Ook 
bedenken kinderen zelf taken en verant-
woordelijkheden.  



HULPOUDERS GEZOCHT 

Juf Ingrid gaat binnenkort het mate-

riaalhok met daarin de fietsen etc. 

opruimen. Hier kan zij de hulp van 

wat ouders bij gebruiken. Bent u in 

de gelegenheid om hierbij te helpen, 

dan ontvangt Juf Ingrid graag een 

bericht via Social Schools, zodat zij 

contact met u op kan nemen. Juf 

Ingrid werkt op maandag, woensdag 

en vrijdag.  

 

Maatregelen i.v.m Covid 

In de vakantie is het nieuwe protocol voor de openstel-

ling van het basisonderwijs uitgebracht. In deze nieuws-

brief willen wij u informeren hoe wij aan de start van dit 

schooljaar omgaan met de maatregelen om zo een goe-

de start te kunnen maken.  

Gezondheid  

In de vernieuwde versie van de beslisboom kunt u lezen 

wanneer uw kind thuis moet blijven. In principe mogen 

kinderen met verkoudheidsklachten naar school, maar 

niet wanneer er sprake is van koorts, benauwdheid en/of 

veel hoesten. Wanneer uw kind verkoudheidsklachten 

heeft vragen wij u om de temperatuur ook altijd te con-

troleren. Twijfelt u of uw kind veel hoest dan vragen we u 

terughoudend te zijn en uw kind voor de zekerheid thuis 

te houden en eventueel te laten testen. Heeft u vragen of 

u uw kind thuis moet houden na contact met een besmet 

persoon dan geeft de beslisboom hier ook duidelijkheid 

over. Klik op deze link op naar de website met beslis-

boom te gaan.  

 

 

Quarantaine  

De regels omtrent quarantaine zijn nog niet veranderd bij 

een besmetting in de groep. Dit houdt in dat wanneer 

een leerling positief wordt getest op Corona en 2 dagen 

voordat hij/zij klachten ontwikkelde in de klas aanwezig 

is geweest, de hele groep in quarantaine moet voor ten 

minste 5 dagen na het laatste contact. In zulke gevallen 

is er altijd contact met de GGD wat in die situatie het 

exacte advies is. Hierover ontvangt u dan z.s.m. bericht. 

We hopen uiteraard dat het niet nodig is, maar dan bent 

u wel op de hoogte van deze mogelijkheid.  

Testen  

Wanneer u een zelftest bij uw kind heeft afgenomen met 

een positieve uitslag dan vragen wij u om deze uitslag te 

laten bevestigen d.m.v. een test bij de GGD. Uw kind 

moet vanaf het moment van de positieve uitslag van de 

zelftest thuisblijven. Eventuele gevolgen voor de groep 

worden altijd in overleg met de GGD besproken en ge-

communiceerd. Wanneer u via een test bij de GGD een 

positieve uitslag krijgt vragen wij u om dit zo snel moge-

lijk aan de directie te laten weten.  

Voor veel kinderen is de hulp van Leergeld onmisbaar.  

Bij Leergeld kunnen gezinnen ook bijzondere aanvragen doen. Te denken 

valt dan aan: 

• Bijzondere schoolkosten, zoals bijvoorbeeld een computer. 

• Andere zaken, zoals een bril die niet vergoed wordt e.d. 

• Mobiele telefoon voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas 

gaan 

Bijzondere aanvragen zijn maatwerk. St. leergeld stelt specifieke voor-

waarden, daarom is het goed om met st. Leergeld contact te zoeken om te 

bekijken of het kind/gezin in aanmerking komt. 

Voor meer informatie ga naar de site. 

Stichting leergeld 

https://www.boink.info/beslisboom
https://www.boink.info/beslisboom
https://www.leergelddenhaag.nl/


Ons gebouw heeft een nieuw kleurtje! 

Voorheen 

Nieuwe kleuren! 



Gezond eten en drinken 

Gezonde voeding vinden wij op school 

erg belangrijk. Wij geven er zelfs les over 

in de klas en tijdens de talentklassen 

kunnen kinderen ook kiezen voor koken. 

U als ouder bent natuurlijk erg belangrijk 

in het stimuleren van gezonde voeding. 

Wanneer wij hierin samen optrekken 

wordt gezond eten nog leuker en lekker-

der! 

Bij ons op school hebben we ‘s ochtends 

een kleine pauze met een tussendoortje 

(denk hierbij aan fruit), rond 12 uur is er 

een lunch en voor kinderen die tot 16 uur 

blijven is er rond 14 uur nog een pauze.  

Meer tips over gezonde tussendoortjes, 

lunches, drinken en traktaties vindt u als 

extra bijlage. 

Talentklassen gaan weer van start!! 

Vanaf komende maandag 6 september 

gaan de Talentklassen weer beginnen!  

Wij hebben drie groepen bestaande uit: 

• Onderbouw vanaf 5 jaar t/m groep 

rood  

• Middenbouw groepen 4 en 5 

• Bovenbouw groepen 6, 7 en 8 

De onderbouw heeft een vast programma 

en de kinderen zijn ingedeeld. De midden– 

en bovenbouw heeft mogen kiezen. 

Hiernaast vindt u het aanbod. Wij zijn er 

trots op dat wij er in zijn geslaagd een zeer 

breed en divers aanbod samen te stellen.  

De periode zal tot de kerstvakantie duren. 

Na de kerstvakantie mogen de kinderen 

van de groepen 4 t/m 8 weer een nieuwe keuze maken. 

Met de start van de talentklassen duurt de dag op maan-

dag, dinsdag, donderdag en vrijdag weer tot 16 uur. 

 

Omdat de dag langer duurt is er vanaf aankomende 

maandag ook weer een derde pauze. Wilt u daarom 

een extra tussendoortje meegeven aan uw zoon/

dochter? 

Tot slot zullen wij in een komende nieuwsbrief meer ver-

tellen over de inhoud van de lessen met daarin een aan-

tal leuke foto’s! 

Aanbod talentklassen 

onderbouw middenbouw bovenbouw 

Theater Zang Koken 

Sport Koken Disaster Island 

Taaldans Robotica Robotica 

Rekendans Stop motion Sport 

bewegen op muziek Streetdance Stop motion 

Yoga Musical Musical 

 Muziek Streetdance 

 Bootcamp Buitenlokaal ont-

 Spelletjes Spelletjes 

 Sport Yoga 

  Bootcamp 

De nieuwe schoolgids is er! 
De schoolgidsen worden vanaf dit schooljaar digitaal verspreid 

en is als bijlage toegevoegd. 

In de schoolgids leest u alles over onze normen en waarden, 

de methodieken die wij gebruiken, onze jaardoelen en o.a. een 

overzicht van belangrijke data. 



Wat super leuk, wij kunnen weer op schoolreis!! 

Deze dag gaan de groepen 1 t/m 7 met de bus op stap. Wat de locatie wordt, dat houden we nog even spannend! 

*Kosten schoolreis 

Voor het schoolreisje vragen wij aan ouders een bijdrage van €30,- per kind. Ik zou u willen vragen het bedrag over te ma-

ken naar NL24 INGB 0007234042 t.n.v. DHS De Leeuwerikhoeve. 

Wilt u er aan denken om hierbij de voor- en achternaam van uw kind(eren) toe te voegen en de betreffende klas(sen). 

Gezien de nieuwe 'wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage' bent u als ouder niet verplicht om het schoolreisje te betalen. De 

nieuwe wet heeft als doel dat geen enkel kind uitgesloten mag worden wanneer een ouder de rekening niet kan betalen. 

Ooievaarspas 

Vanaf januari 2021 kunnen ooievaarspassen niet meer gescand worden op school. Voorheen konden schoolkosten met de pas 

betaald worden. Dit is dus veranderd. Ook omdat de betaling van het schoolreisje geen verplichting is, hoeft u dus geen ooie-

vaarspas te laten zien bij ons. 

Veel voordelen van de Ooievaarspas bestaan nog altijd. Meer informatie hierover vindt u op de website. 

Tot slot zijn wij net zoals voorgaande keren weer op zoek naar ouders die mee willen als begeleiding met een groepje kin-

deren. U kunt zich via Social Schools, via de groepspagina, aanmelden. 

Wij verheugen ons op een super leuke dag! 

Schoolreis vrijdag 17 september!! 

 

https://ooievaarspas.nl/ooievaarsregelingen/informatie-over-ooievaarsregelingen/

