WEEKBRIEF 6
AGENDA
Vr 12 oktober: Boekenbal
Ma 15 oktober: Studiedag 1 t/m 8 alle leerlingen vrij
Di 16 oktober: Voorlichtingsavond avond VO
Ma 22 oktober: herfstvakantie
OUDERBIJDRAGE
Deze week heeft u een envelop ontvangen met het verzoek om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen. Wij hopen op een hoge opbrengst voor de school!
Aan het einde van dit schooljaar bestaat de Leyenburgschool 50 jaar. We willen dat
natuurlijk groots vieren en daar krijgen wij een bijdrage voor vanuit de ouderbijdrage.
Onder aan de weekbrief vindt u de begroting van de ouderraad voor dit schooljaar.
U kunt dan zien dat al het geld wat binnen komt goed wordt gebruikt!
In de brief wordt ook gesproken over de schoolreis. Deze is niet vrijwillig en moet dus
door iedereen worden betaald.
BOEKENBAL 12 OKTOBER
Op vrijdag 12 oktober vieren wij ons jaarlijks boekenbal. Dit vindt plaats in onze
gymzaal. Er zal dus deze dag GEEN GYM zijn.
LEYENBURGACADEMIE
Vandaag hebben al veel kinderen het programma van onze Leyenburgacademie
mee naar huis gekregen. De groepen 5b, 6, 7 en 8 krijgen a.s. maandag het
programma mee. In het programma vindt u weer leuke naschoolse activiteiten
waarvoor de kinderen zich kunnen opgeven.
De aanmeldstrookjes moeten in een envelop met gepast geld erbij. Zorg dat alle
gegevens kloppen. Deze envelop moet voor 12 oktober bij de leerkracht of
administratie worden ingeleverd. Na 12 oktober hoort u of uw kind aan de cursus kan
meedoen. Bij te weinig aanmeldingen gaat de cursus niet door. Bij te veel
aanmeldingen volgt een loting.
Het programma van de Leyenburgacademie is ook te downloaden op onze website.
U vindt het programma bij de weekbrieven.
GASTLESSEN PLASTIC CIRCLE
Afgelopen dinsdag hebben alle groepen bezoek gehad van de mensen van Plastic
Circle. Zij hebben verteld over de enorme plastic soup en zwerfafval in de wereld.
Om hier aandacht voor te krijgen is er een inzamelingsactie van plastic doppen en
deksels waarvan dan een kunstwerk wordt gemaakt. Dit kunstwerk wordt op zaterdag
20 oktober onthuld op de Pier in Scheveningen. Dit is een onderdeel van “Feest aan
zee “. Ook de Leyenburgschool levert daar een bijdrage aan. Wij hebben bij ingang
B, 2 enorme flessen staan waar de kinderen doppen en deksels kunnen inleveren.

Op 18 oktober worden deze dan opgehaald en gaan dan naar Scheveningen.
Iedereen is van harte uitgenodigd om op 20 oktober naar Scheveningen te gaan voor
de onthulling van de kunstwerken.
LEYENBURGAANPAK
De komende weken staat voor de Leyenburgaanpak “gymzaal en speellokaal”
centraal. We letten extra op de volgende afspraken:
Gymzaal:
 Ik respecteer wat een ander wel of niet kan
 Ik ben verantwoordelijk voor de spullen die ik gebruik
 Ik luister naar wat ik moet doen en voer de opdracht juist uit
Speellokaal:
 Ik luister naar de opdracht en voer deze volgens de uitleg uit
 Ik loop de trap af en ga zitten op de bank/grond
 Ik vraag of ik naar de wc mag
Vriendelijke groeten namens het team,
Karin Simonetti
Jan Jaarsma
Begroting van de ouderraad:

