KJS Info
5 mei 2020.

Belangrijke datums
11 mei: start school na Corona
21 en 22 mei: Hemelvaart, de
school is dicht.
1 juni:2e Pinksterdag de school is
dicht.
3 juni: KJS studie-MIDDAG de
kinderen hebben gewoon school!!
We weten nog niet of er
eventueel nog activiteiten
opnieuw worden ingepland.
In principe gaan alle uitjes en
excursies tot nader order NIET
door.

nr. 6

Beste ouders,
Voor u ligt de ouder info nr 6. Weer een gewone info (geen infoextra) omdat wij ook vinden dat het weer tijd wordt voor
‘gewoon’.
We hebben zin om de school weer te openen. natuurlijk is het ook
voor ons spannend dat de corona-tijd nog niet voorbij is en dat
het gewone leven ook nog niet echt van start kan gaan. En ook
wij begrijpen dat de nu georganiseerde schooldagen soms net niet
passen met de huidige werkdagen van onze ouders. Daar is de
planning echter nooit op aan te passen en daarom hopen wij dat
deze “halve school periode” heel tijdelijk zal zijn en dat we snel
weer door mogen met de school gewoon alle dagen open voor alle
kinderen.
In deze info kort wat algemene informatie.

Noodopvang op school (en NSO)
Sinds de brief van vlak voor de meivakantie krijgen wij hier natuurlijk vragen over.
Wat is er nou wel en niet mogelijk?
De school biedt nood-opvang voor de kinderen van ouders met vitale beroepen. Net
als vóór de meivakantie. De vraag blijft hierbij zeer nadrukkelijk of u eerst kunt
kijken wat u zelf aan opvang kan regelen, want onze capaciteit is (helemaal nu we
weer open gaan) zeer beperkt. Daarom kunnen wij echt alleen NOOD-opvang
regelen.
De nood-opvang zal apart van de andere kinderen zijn in het lokaal van de NSO
beneden. De kinderen verzamelen ’s ochtends op het voorplein ter hoogte van het
kantoor van Mildred (links van de voordeur) en zullen door de deur van de NSO
(zijkant school) naar binnen gaan. Ook ’s middags is dat de plek waar deze
kinderen verzamelen om naar huis te gaan.
Graag willen wij u vragen om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind
als er voor u vraag is voor deze noodopvang. Wij maken per week een
inventarisatie.
We hebben hierover ook contact met de NSO. De NSO geeft na-schoolse opvang
voor alle kinderen die hiervoor al een contract hadden. Mogelijk schuift daarvoor
nu de dag naar de dag dat uw kind op school is. Ouders van vitale beroepen kunnen
eventueel extra een beroep doen op NSO, daarvoor moeten zij zelf contact
opnemen met de gewenste NSO. Ook de NSO heeft beperkte capaciteit door de
toename van de vraag. Voor hen is het een enorme klus geweest om de NSO te herorganiseren naar alle verspringende dagen van de verschillende scholen.
Brengen en halen op school
De ouders mogen helaas niet meer het schoolplein op (totdat er weer soepeler
maatregelen zullen zijn) daarom vragen wij u om in de hogere groepen, uw kind
zelf alleen naar school te laten gaan (minder ouder-drukte) als u wel meekomt,

kom dan alleen. Blijf buiten de muurtjes en het hek. de kinderen hebben vaste
plaatsen op het plein waar zij vóór schooltijd en ná schooltijd verzamelen.
Groep 1/2 Hiawatha Treintjes plein (bij lokaal groep 4) (ouders mogen indien nodig
langs het hek)
Groep 1/2 Pinokkio Ronde bankje voorplein
Groep 1/2 Balou Kleuterplein achter de school (ouders mogen indien nodig de
ingang helemaal links nemen)
Groep 3 Treintjesplein Bij lokaal groep 3 (de bamboe) (geen ouders!)
Groep 4 Deur Zijkant school achter kantoor meester Maarten onder de brandtrap
(geen ouders!)
Groep 5 Deur Zijkant school achter kantoor meester Maarten onder de brandtrap
(geen ouders!)
Groep 6 Recht voor de school bij de boom (daar stonden ze al) (geen ouders!)
Groep 7 Bij de basket (daar stonden ze al) (Geen ouders!)
Groep 8 Op het voetbalveldje op het plein (Geen ouders!)
Gymlessen
De gymlessen zullen voorlopig nog niet van start kunnen gaan. Meester Maarten
Weeda is aan het kijken wat er eventueel buiten voor les georganiseerd kan
worden.
Sportverenigingen geven wel mogelijkheden om kinderen weer lekker te laten
bewegen. Zie daarvoor onderaan deze info het aanbod van Tennis en van Voetbal.
Zodra er meer informatie is over de eventuele mogelijkheden voor herstarten van
de gym brengen we u daar natuurlijk van op de hoogte.

KJS info nr. 7, zal eind mei, begin juni verschijnen.

Beste ouder(s), verzorger(s),
De pupillen bij RCL hebben met veel plezier de training hervat op woensdag 29 april. Wij hadden een
open dag gepland op zondag 19 april om kennis te maken met de voetbalsport en RCL. Helaas is dat
door de corona maatregelen niet doorgegaan. Nu de maatregelen versoepeld zijn en er weer
getraind wordt, kunnen wij ook weer kinderen ontvangen die graag een keer willen kijken of
voetballen iets voor ze is. Alle trainers, spelers en alle andere begeleiders zijn heel erg enthousiast
dat we weer heerlijk kunnen voetballen!
Heeft jouw kind ook zin om een keer mee te trainen bij RCL en met het mooie weer lekker een uur te
bewegen? Dan is hij/zij van harte welkom op RCL. De trainingstijden zijn:
Trainingstijden:
JO7 (2013 en jonger) woensdag 14:00-15:00 en zaterdag 9:30-10:30
JO8 (2012)
woensdag 14:00-15:00 en zaterdag 9:30-10:30
JO9 (2011)
woensdag 15:00-16:00 en zaterdag 10:30-11:30
JO10 (2010)
woensdag 16:00-17:00 en zaterdag 11:30-12:30
JO11 (2009)
woensdag 17:00-18:00 en zaterdag 12:30-13:30
JO12 (2008)
woensdag 17:00-18:00 en zaterdag 12:30-13:30
*NB: jongens en meiden spelen tot en met de JO12 samen in een team.
Opgeven kan via svenvletter@hotmail.com
Onder vermelding van:
- Naam
- Geboortejaar
- Dag(en) wanneer jouw kind komt trainen
- Als een vriendje al een RCL-er is dan kan je zijn/haar naam vermelden, dan kunnen ze samen
- Evt de naam van de school. Ouders mogen helaas (nog) niet op het terrein. Ik kan dan kijken
of ik een leerling van dezelfde school kan koppelen, zodat het toch vertrouwd aanvoelt.
Met vriendelijke groet,
Sven Vletter
Jeugdcoördinator RCL
svenvletter@hotmail.com
*voor eventuele vragen ben ik ook op bovenstaande emailadres bereikbaar

Beste kinderen uit Leiderdorp,
We zitten allemaal veel thuis, achter de PC, tablet etc. Sporten mag weer voor kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding en van 13 tot 18 onder voorwaarden. We willen jullie als tennisclub LTC de Munnik uit Leiderdorp
en tennisschool Nossik/Versteeg een introductie cursus (Corana cursus) aanbieden die bestaat uit 5 tennislessen
van 50 min,onder begeleiding, inclusief een leenracket, voor het bedrag van €45,- . We bieden de cursus aan op
maandag t/m vrijdag van 16-17( uitzondering op woensdag hier kan het vanaf 13 uur evt. voor kinderen tussen 57 jaar!) en zaterdagochtend tussen 9-12. Groepen worden zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd en niveau!
Lid worden van de vereniging hoeft nog niet.....
Mocht je interesse hebben, dan kun je onderstaand strookje elektronisch inleveren via:
info@tennisschoolnossikversteeg.nl
INLEVEREN VOOR 15 MEI AANSTAANDE!!
Naam:
Tel nr:
Geboorte datum:
Wil graag met......................................................... op de cursus.
Emailadres: ..................................................................................
Voorkeur tijd:
maandag
O 16-17

dinsdag
O16-17

woensdag
O13-14
O14-15
O15-16
O16-17

donderdag
O16-17

vrijdag
O16-17

zateredag
O 9-10
O 10-11
O 11-12

Graag een kruisje bij de voorkeurs tijd. (hoe meer voorkeuren, hoe hoger de kans op het indelen is.) Je dient
de €45,- vooraf te voldoen bij de Tennisleraar. Een lesgroep gaat door als minimaal 4 personen zich voor dat
uur hebben ingeschreven. Bij te weinig aanmeldingen voor een bepaad uur, kunnen we groepen samenvoegen.
Handtekening ouder:

*de lesvoorwaarden van Tennisschool Nossik/Versteeg zijn van toepassing*

