
 

26  t/m 30 oktober 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Bijzondere tijden, ook dat is deze week duidelijk zichtbaar geworden. Corona 

plannen gemaakt en deze ook direct moeten gebruiken deze week.  

Voor ouders, leerlingen en team zijn het drukke weken geweest. Nu nemen we 

allemaal een week rust en hopelijk zien we elkaar allemaal in goede gezondheid na 

de vakantie weer terug. 

 

Uitnodiging, eerste 3 bijlagen 

Deze week hebben wij een gesprek gehad met SOL (Samen Ondernemend Leren). 

Zij zijn sinds 1 juli actief in Leiden.  

Een gezond, veilig en kansrijk Leiden dat is het uitgangspunt van SOL voor de 

komende vijf jaar in Leiden. Waarbij de bewoners en hun talenten centraal staan. 

We ontwikkelen ‘lerende wijken’, community’s die ontstaan met de inzet, kracht en 

hulp van bewoners en onze samenwerkingspartners. Samen denken, samen doen en 

samen leren is de kern van onze aanpak. 

https://www.solnetwerk.nl/leiden/ Voor meer informatie. 

Zij organiseren van alles ook in het Morsdistrict. In de toegevoegde bijlagen ziet u wie 

zij zijn en wat zij doen. 

 

Uitnodiging, 4e bijlage 

Ook Fundamental Sports organiseert verschillende activiteiten en zijn interessant om 

naar te kijken. Deze flyer vindt u ook in de bijlage. 

 

Kinderraad 

Deze week is de kinderraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Wat een enthousiaste 

groep leerlingen hebben we weer verzameld. Na een kennismaking met elkaar, 

mochten ze allemaal hun ideeën en die uit de klas voorleggen. Dit is een hele 

waslijst geworden. De uitvoerbare ideeën zullen dit jaar uiteraard terug komen op de 

agenda. Daarnaast hebben we ook nog meningen gedeeld over digitaal werken. 

 

Biebbus 

Op locatie Dam was deze week de Biebbus weer, alle leerlingen hebben weer hun 

boeken geruild. 

 

Voor in de agenda maand november 

Dinsdag 3 november Studiedag, alle leerlingen vrij 

Donderdag 5 november Voortgangsgesprekken 

Donderdag 10 november  Voortgangsgesprekken 

Woensdag 11 november Biebbus Storm 

Maandag 23 november Roostervrij groep 1 t/m 4 

Woensdag 25 november Informatie ochtend nieuwe ouders 
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