Brede School Leiden-Noord
voor maximale ontwikkeling
In de Brede School Leiden-Noord werken scholen en instellingen samen om de ontwikkelingskansen
van kinderen te vergroten en de integratie te bevorderen.
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Zwaardvechters, graffitispuiters en zwemkampioenen

Naschoolse Activiteiten weer van start.
Heeft u de krijgers al gesignaleerd? In Leiden Noord schijnt er echt zwaardvechtles gegeven te worden na schooltijd!
Een grote groep kinderen uit de bovenbouw van alle vier de
scholen zijn eind september weer gestart met Naschoolse
Activiteiten (NSA). De kinderwerkers van Libertas Leiden (Tessa,
Jaimy en Halima) hebben een nieuw en spannend programma
neergezet. Naast de gebruikelijk activiteiten zoals koken,
zelfverdediging en knutselen konden de kinderen ook kiezen uit
onder andere graffiti spuiten, kinderyoga, zwaard vechten of
zwemmen. De bovenbouw was ook echt toe aan een nieuwe
impuls. Veel kinderen hebben al een paar keer gekookt en
geknutseld of hebben andere interesses gekregen. Het nieuwe
programma slaat erg aan, er waren dan ook veel aanmeldingen
voor eigenlijk alle activiteiten.

Ook voor de middenbouw zijn we al druk aan het bedenken wat
voor een nieuwe dingen we kunnen aanbieden. Voor deze groep
start de NSA in het voorjaar van 2009.
De laatste les van dit
blok (in de week van
1 en 2 december) bent
u als ouder weer van
harte uitgenodigd om te
komen kijken. U krijgt
hier nog bericht over.
Yolande van Trier
Projectcoördinator NSA
Libertas Leiden

Buitenschoolse Opvang

De buitenschoolse Opvang zal zijn basisruimtes op de tweede
verdieping huisvesten. Deze organisatie zal gaan samenwerken met
de vier basisscholen en wordt ook betrokken zijn bij de naschoolse
activiteiten die georganiseerd gaan worden.

Veel scholen in Leiden werken samen met een
buitenschoolse opvang. Bij het tekenen van de
samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen die zich

Door de verschillende functies in het gebouw is er voor de buitenschoolse opvang veel mogelijkheden om voor kinderen leuke en
informatieve dingen te organiseren tijdens deze opvanguren.
Te denken valt aan de gymzalen op de 1e verdieping en de
bibliotheek op de begane grond.

gaan vestigen in de Brede School Leiden Noord was er
nog geen partij die dit kon aanbieden.
De gemeente Leiden heeft een aanbesteding georganiseerd voor het
aantrekken van een organisatie die graag een buitenschoolse
opvang wil opstarten in de Brede School. Verschillende partijen
hebben gereageerd en er is een winnaar uitgekomen.
De gemeente Leiden is nog bezig met de onderhandelingen. Zodra
het contract getekend is, zullen wij deze organisatie vermelden in
de nieuwsbrief.

Kortom: de buitenschoolse opvang zal op verschillende plekken in het
gebouw actief zijn!

Raad & Daadwinkel
terug in de wijk
De Raad & Daadwinkel is terug in Leiden Noord. Sinds begin oktober is de winkel te
vinden in buurtcentrum De Kooi (Driftstraat 49). Deze plek is tijdelijk: als straks het
nieuwe gebouw van de Brede School Leiden Noord in gebruik wordt genomen, krijgt ook
de Raad & Daad winkel daar een plekje.
De Raad & Daadwinkel Leiden Noord heeft op maandag en woensdag inloopspreekuur en op
dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u op afspraak terecht.
Het telefoonnummer van de Raad & Daad winkel is 071 – 5167730.
De Raad & Daadwinkeliers kunnen u helpen met de meest uiteenlopende zaken, zoals:

Stand van
zaken
nieuwbouw
De werkzaamheden om het
bouwterrein klaar te maken
voor de bouw van de Brede
School Leiden Noord zijn bijna
afgerond.
Volgens planning zal de bouw
van de school in het voorjaar
2009 starten.

U hebt een brief gekregen van een (gemeentelijke) instantie die u niet begrijpt
U weet niet hoe u bepaalde formulieren moet invullen
U wilt een betalingsregeling treffen en weet niet hoe dat moet
U hebt problemen rond uitkering of inkomen
U hebt een brief van de deurwaarder en weet niet wat ermee te doen
U hebt een probleem en weet niet waar u terecht kunt

Excursie werkzaamheden
In Leiden Noord gaat de komende jaren heel wat veranderen.
De gemeente organiseert komende tijd excursies voor
schoolklassen om een kijkje te nemen bij de werkzaamheden.
De primeur was voor De Singel.
Leerlingen van groep 7 van basisschool De Singel namen een kijkje
bij de boring van de nieuwe persleiding onder de Willem de Zwijgerlaan. Eerst kregen de leerlingen
uitleg in buurthuis ‘t Spoortje van
toezichthouder Manon Scholte
van het hoogheemraadschap van
Rijnland. Aan de hand van tekeningen en foto’s werd hen verteld
wat er gebeurt (een nieuwe pers
leiding wordt onder de Willem de
Zwijgerlaan geboord), waarom het gebeurt (om de bouw van de overkluizingen
mogelijk te maken) en hoe het gebeurt (met een hele grote boor wordt 30 meter
onder de grond een gat geboord over de lengte van ongeveer 500 meter, de nieuwe
leiding wordt vervolgens hierin
getrokken).
Vervolgens is de klas bij de
boorstelling gaan kijken ter
hoogte van de Margrietstraat en
kreeg ook nog ter plekke uitleg
van de opzichter en aannemer.
De kinderen vonden het leuk en
interessant om te leren over zo’n
indrukwekkend project dat voor
de meeste dicht bij huis plaatsvindt.
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