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WIST U DAT? 

• Wij volgende week maandag met 
een nieuwe periode van de                 
talentklassen gaan beginnen?  
Er is weer veel ruimte voor 
verschillende sportactiviteiten. 
Andere lessen zijn bijvoorbeeld 
CKV, zang, denksport, yoga,   
robotica. 

• Benieuwd wat wij de vorige keer 
hebben gedaan? Kijk dan zeker 
nog eens naar ons Youtube filmpje 
gemaakt door meester Vanio. Klik 
hier. 

• Wij dinsdag 25 januari een stud-
iedag hebben? Deze dag is er 
geen les. 

• Wij op vrijdagmiddag 18 februari 
een studiemiddag hebben? Er is 
dan les tot 12.15 uur. 

• Wij heel veel nieuwe computers en 
iPads erbij hebben voor de 
kinderen van groep 1 t/m 5? 

• U binnenkort wordt gevraagd 
om mee te doen aan een 
oudertevredenheidsonderzoek? 
Op 21 januari volgt de uitnodiging. 

Hierbij ontvangt u de vierde 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.  

Obs De Leeuwerikhoeve wens iedereen 

BSO De Leeuwerik 
Afgelopen dinsdag was dan de eerste dag van de BSO, leuk! We hebben hard 
gewerkt om er een fijne, gezellige ruimte van te maken. Voor de BSO hebben we 
een leuke meester gevonden die zich graag aan iedereen wilt voorstellen. 

 
Hallo, ik ben Youri. 
Ik ben 24 jaar oud en ik kom uit Delft. Mijn hobby's zijn sporten en voetbal. 
Ik heb de opleiding Sport en Bewegen MBO niveau 4 afgerond. Na mijn opleiding ben ik 
gymdocent geweest, sporttrainer, voetbaltrainer en heb ik voor de klas gestaan in het 
basisonderwijs en speciaal onderwijs. 
Sinds vorig jaar doe ik ook de BSO erbij en vanaf deze week ook op de BSO  
van de Leeuwerikhoeve. 

Wilt u meer informatie over 
de BSO?  
 
Bekijk dan snel onze nieuwe 
flyer. Voor vragen kunt u al-
tijd bij ons terecht. 
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